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هرامش 91 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 91

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

یپ نتورف  هبزور  «/ ...تقیقح وت  مزاجَم ، نم  »

! ایادخ

دنک یم  نییعت  دیآ و  یم  هک  راهب  لثم  ینم ؛ نتفکـش  هدـننک  نییعت  وت  .تسا  راشرـس  وت  زا  میاه  هظحل  همه  .مشابن  وت  اب  مناوت  یمن 
.دوش افوکش  هنوگچ  تخرد 

وت ما ، هّرذ  نم  راهب ؛ وت  متخرد ، نم  ایرد ؛ وت  مقیاق ، نم  هناخدور ؛ وت  ما ، یهاـم  نم  نامـسآ ؛ وت  مناراـب ، نم  هنییآ ؛ وت  مریوصت ، نم 
.باتفآ

 . ...قلطم وت  منکمم ، نم  ...تدحو و  وت  مترثک ، نم  تقیقح ؛ وت  مزاجم ، نم  راگدیرفآ ؛ وت  ما ، هدیرفآ  نم 

.یشاب ملد  رد  وت  طقف  رگا  موش  یم  تشهب  نازوس ؛ نازوس  مشیوخ ؛ مّنهج  نم  .ییوت  نم  تشهب  ینار ؟ یم  تشهب  زا  ارم 

لح وترد  مشاب و  وت  اب  .مشیدنیب  وت  هب  اهنت  مهاوخ  یم  نک ! ادـج  خزرب  یفیلکت  الب  زا  ارم  هد ! ییاهر  منهج  تشهب و  هشیدـنا  زا  ارم 
نخس وت  اب  هدرپ  یب  هنوگ  نیا  هک  متسین  نآ  هتسیاش  مناد  یم  .ناشکهک  رد  هراتس  نوچ  ناهج و  ياه  سونایقا  رد  هرطق  نوچ  موش ؛

«. ار امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  : » يدومرف يدناوخ و  دوخ  هب  ارم  ارچ  وت  مدوبن ، هتسیاش  رگا  مشیدنا  یم  یلو  میوگب ،

.يراذگن میاپ  ِشیپ  یهار  يونشن و  ار  ملد  ِدرد  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  وت 
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! ایادخ

، دننک ما  هعطق  رازه  ییامرفب  رگا  مراد و  تتـسود  هک  دهد  یم  یهاوگ  مرتسکاخ  هرذ  ره  دننک ، رتسکاخ  شتآ  رد  ارم  ییامرفب  رگا 
!؟ ...ای مشتآ  بجوتسم  تسیچ !؟ ریدقت  .دیاشگ  یم  وت  حدم  هب  نابز  ما  هعطق  ره 

! يدبا یلزا و  بوبحم  يا 

نم هب  ار  قشع  قارـشا  نوگ  شتآ  بآ  زا  يا  هعرج  اجک ، یک و  مناد  یمن  .مراد  تتـسود  تشهب ، هچ  مشاـب ، شتآ  بجوتـسم  هچ 
« سمـش  » رد متفگ و  نخـس  وت  زا  راو  « يولوم  » مدش و يراج  اه ، هظحل  عامـس  نیرت  یقرـش  رد  هینوق ،»  » ات خلب »  » زا نم  يدـناشچ و 

.مدش بوذ  تدوجو 

منیب و یم  ار  وت  مرگن ، یم  اج  ره  هب  ارچ  مناد  یمن  .تسوت  نم و  ياه  یگدادلد  تیاور  مناوخ ، یم  هک  يا  هصق  ره  ارچ  مناد  یمن 
.دنهد یم  ناشن  نم  هب  ار  وت  طقف  اه  هنییآ  همه  ارچ  اهزور  نیا  مناد  یمن 

منیب یم  ار  وت  دوخ ، يادص  جوم  رد 

منیب یم  ار  وت  دوخ ، ياه  همزمز  رد 

اما ممشچ ؛ هن  تساراک ، هنیآ  هن 

منیب یم  ار  وت  دوخ ، ياج  هنیآ ، رد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...وت هب  ندیسر  هار 

.مناوخب ار  وت  هزات ، يرحس  رد  ات  موش  یم  دنلب  نم  دبوک و  یم  اه  تلفغ  اه و  باوخ  هزاورد  رب  حبص ،

یم همزمز  ار  وت  يرحـس ، شمارآ  رد  اهداب  .دـناوت  عوکر  هدجـس و  رد  همه  تعیبط ؛ هرجنپ  هب  مراپـس  یم  مشچ  اـه ! بلق  بیبط  يا 
، يرحس ناغرم  دنا و  هدرپس  نامسآ  نماد  هب  ار  ناشیاه  هخاش  اه ، تخرد  .دنیارس  یم  ار  وت  دوخ ، رکب  توکس  رد  اه  هیداب  دننک و 

رافغ  » ياه هبیتک  زا  رپ  یناتـسد  اب  یندوتـس ، گرزب  يا  ییوت  هانگ و  تلفغ و  زا  يراب  هلوک  اب  منم ؛ ـالاح  ...دنلوغـشم  وت  شیاـین  هب 
.مدوخ یگدنمرش  رد  موش  یم  بآ  نم  یشخب و  یم  وت  بویعلا .» راتس   » و بونذلا »

.اه تلفغ  هرازه  رد  منتشیوخ  هار  هدرک  مگ  یهلا !

.اه تیصعم  بادرم  رد  ما  هتفر  ورف  ياپ 

ص:2
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.ياشخبب نم  رب  ارای ! هدنشخب 

.دناسرب اه  ییانشور  اهایرد و  هب  ارم  هک  هدب  مناشن  يا  هرجنپ 

.منکن مگ  ار  وت  هب  ندیسر  هداج  تقو  چیه  ات  یهاگآدوخ ، يرادیب و  سنج  زا  هدب  یغارچ 

هداز یقت  هبیط  / نادرگ زاب  ارم 

.محور کیرات  ياه  یگتشگ  مگ  رد  مناوخ  یم  ار  وت  یهلا !

ار ناباتش  حور  نیا  .شدناشک  یم  وس  ره  هب  یمیسن ، ره  شزو  هک  ناوتان  یهاکرپ  نوچ  .اهداب  ناسارهریسمرد  متـسه  یـسخ  نوچ 
.زاسم مورحم  تدابع  زا  ار  ناوتان  مسج  نیا  یهارمگ و  یگدرتسگ  زا  ناهرب 

! یهلا

، مراد ار  تتیادـه  رثوک  ياـه  همـشچرس  هب  ندیـسر  شطع  ما و  هتخود  مشچ  تتیادـه  رون  هب  شوماـخ ، ياـه  هیاـس  رد  هک  نونکا 
.يازفایب منورد  قایتشا  زوس  رب  نکم و  میاهر 

! یهلا

ناج بیبط  يا  .تسوت  شیاین  زا  رو  هلعـش  ناـبز ، تسا ، يراـج  مناـبل  رب  هنیآ  ره  اـعد ، نشور  ياـه  هیآ  مناوخ و  یم  ار  وت  هراومه 
.نارتسگب نم  رب  ار  تتیاده  ناوخ  ناهرب و  لوهجم  هدنبیرف  ياهدنب  زا  ار  ریسا  لد  نیا  اهدرد ! همه  يافش  تمان  يا  هتخوس و  ياه 

! یهلا

؟ مهاوخب رذع  تیصعم  مادک  زا  متسه ؛ مدنسپان  ياهرادرک  مامت  هدنکفارس 

! یهلا

.يریگن ار  متسد  رگا  تفای ، مهاوخن  تاجن  یباینرد و  ارم  رگا  دش ، مهاوخن  راگتسر  میاه ، سفن  مامت  اب  هشیمه  نوچ  تمناوخ  یم 

! یهلا

اب

هدولآ حور  اشگب ؛ اه  يدیپس  هرجنپ  هب  ار  محور  مشچ  ما ؛ هدمآ  تترفغم  ناتسآ  هب  دیما  اب  راب  نیا  ما ، هتساوخان  ياه  یـشکرس  همه 
.نادرگزاب شیوخ  هب  ار  هتسباو  نم  نیا  متسه ؛ وت  زا  نم  .نادرگ  كاپ  ار  ما 

ص:3
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نادامار نیرسن  / شخب ییاهر  يا 

؛ میآ یم 

گنـس ملد ، هچرگا  تسا ؛ هرهب  یب  ناراب ، توارط  زا  هشیمه  لثم  میاه  مشچ  هچرگا  تسا ؛ یلاـخ  هشیمه  لـثم  میاـه  تسد  هچرگا 
.تسا هدیمخ  ناهانگ  راب  ینیگنس  زا  میاه  هناش  هچ  رگا  تسا ؛

تـسد ینار و  یمن  شیوخ  هاـگراب  زا  ارم  هک  مناد  یم  یلو  هشیمه ، زا  رتلاـب  رپ و  یب  ما و  هشیمه  زا  رت  هماـن  هایـس  هچرگا  میآ ؛ یم 
.میآ یم  هشیمه  زا  رتراودیما  سپ  .ینادرگ  یمن  رب  یلاخ 

يویدخ الهش  / مجاتحم وت  هب 

رد ما  یکاخ  دوجو  ياپارـس  .تمناوخب  ات  دـنوش  یم  تسد  مه  ما  ینیمز  نت  اب  ناج ، مامت  ییوگ  مراذـگ ، یم  هدجـس  هب  رـس  یتقو 
.دریگ یم  راب  یهاوخب ، وت  رگا  دوش و  یم  زبس  دنز و  یم  هناوج  دناود ، یم  هشیر  تزاین ، يوهایه 

.يرت کیدزن  نم  هب  مه  ندرگ  گر  زا  وت 

میاه تسد  یلو  منک ، تشیاتـس  مهاوخ  یم  .موشن  راتفرگ  نامزلا  رخآ  یـشومارف  هطرو  رد  ات  منک  تشیاتـس  مهاوخ  یم  نم  ایادخ !
؛ مجاـتحم وت  هب  هشیمه  زا  شیب  ...تسا  هشیمهزا  رت  یلاـخ  مناتـسد  .دـخرچ  یمن  ناـهد  رد  ناـبز  تسا و  ناوتاـن  میاـهاپ  دزرل ، یم 

.ریگب ار  متسد 

يرصیقریم قداصدمحمدیس  / اه نیرتهب  نیرتهب 

 . ییاه نیرتهب  نیرتهب  نوچ  مناوخ ؛ یم  ار  وت  نیّوُعدملا ! َْریَخ  ای 

.ییاشخب یم  ار  مناهانگ  نیرتدب  نوچ  يا ؛  هدنزرمآ  نیرتهب  وت  نیِرفاغلا ! َْریَخ  ای 

.ینک یم  فرطرب  ار  متالکشم  نیرت  تخس  نوچ  ییاشگ ؛ لکشم  نیرتهب  وت  نیِحتافلا ! َْریَخ  ای 

ای

.یتسه نم  نیشن  مه  ما ، یگدنز  ياه  هظحل  نیرتاهنت  رد  نوچ  يروای ؛ نیرتهب  وت  نیرِصانلا ! َْریَخ 
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.ییوت هک  دنک  یم  مکح  مراتفر  هرابرد  یضاق  نیرتهب  اریز  مراودیما ؛ هراومه  نیمِکاحلا ! َْریَخ  ای 

ییوت هک  دهد  یم  ناسر  يزور  نیرتهبار  ما  يزور  نیرت  كاپ  نیقِزارلا ! َْریَخ  ای 

.مشاب وت  هدنب  نیرتهبات  نک  نم  بیصن  ار  اه  یبوخ  نیرتهب  اه ! نیرتهب  نیرتهب  يا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / دیلک

دنام مهاوخ  اه  هرجنپ  نیمه  تشپ  بش 

دنام مهاوخ  اعد  رطع  زا  ینماد  اب 

درک مهاوخ  رفس  كالفا  رب  كاخ  زا 

دنام مهاوخ  ادخ  شیپ  دبا  زور  ات 

* * *

دراد رد  دص  هبوت  هک  مدقتعم  نم 

دراد رگید  تشهب  نآ ، ِرد  کی  ره 

بش لد  رد  دوخ ، هب  هدرک  دب  هک  تسا  یفاک 

دراد رب  ار  دیلک  کی  دزیخرب و 
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( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  هناهب  هب   ) تاولص

ناعراز هرینم  (/ 3) هینابعش تاولص  هب  یهاگن 

! تسا يزوس  لد  نابرهم و  شوغآ  هچ  تسا ! یمکحم  نما و  هانپ  هچ 

رد نیا  هک  تسیک  دریگ ؟ یم  تسد  ار  هدنامرد  قلخ  نینچ  تسد ، مادک  دوش و  یم  هدوشگ  دنمدرد  قلخ  يور  هب  نینچ  رد ، مادک 
!؟ دنامن ناما  رد  دروآ و  هانپ  هناخ  نیا  هب  هک  تسیک  دباین !؟ ار  شدرد  هراچ  دبوکب و  ار 

هر ناگدرک و  مگ  هر  نادنمدرد ، نادنمزاین ، همه  هاگ  هانپ  تما و  نما  هناخ  لوسر ؛ نادـناخ  هناخ  تسادـخ ؛ تیب  لها  هناخ  اج  نیا 
.نایوج

؛ ددرگن زاب  تلجخ  مرش و  هب  نامهیم  ات  هدوشگ ، يرد  اب  يا  هناخ 

؛ دنکن مگ  ار  شهار  یسک  ات  هناخ  ِردْرَس  رب  نشور  یغارچ  اب  يا  هناخ 

.دشاب یهانپ  یهار و  نآ  رد  ار  همه  ات  اهتنا  یب  تعسو  اب  يا  هناخ 

ناما رد  دـهن ، شیپ  یمدـق  دـبوکب و  يرد  دـیآ و  هناخ  نیا  رد  رب  هک  نآ  تسا و  هتفای  تاـجن  دـنک ، ور  هناـخ  نیا  يوس  هب  هک  نآ 
.تسا
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دمحم و ادخ ، تیب  لها  .تسه  یهار  هناخ ، نآ  رد  ار  وت  دشاب ، نانآ  اب  رگا  تلد  .ادخ  تیب  لها  نآ ، لها  تسادـخ و  هناخ  اج  نیا 
دنناگتخیرگ هانپ  نامولظم ، سر  دایرف  دنتما و  مکحم  راصح  .ناما  هارهاش  دننامیا و  طرش  داب -  نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  وا -  نادناخ 

.نازیرگ هانگ  ناب  هاگن  و 

هچ يا و  هتفرگ  تسد  رد  یحو ، نادـناخ  تیـالو  تبحم و  نامـسیر  هک  هاـگ  نآ  راـک ، رد  ندـنام  ورف  ندـنامرد و  زا  یـساره  هـچ 
 ! يا هتسج  هانپ  ناشتفرعم  هاگ  هانپ  رد  هک  هاگ  نآ  اطخ ، هانگ و  ياه  هاگترپ  رد  شزغل  زا  یتشحو 

هانپ نادب ، سانـشب و  راپـسب ، لد  اشگب و  مشچ  .تسین  یهودـنا  ار  ادـخ  لوسر  تما  ادـخ و  بزح  هک  هدوسآ  رطاخ  راد و  مارآ  لد 
: تسرف دورد  اشگب و  نابز  ریگ ، مارآ  ریگب و 

! دنمدرد ياه  لد  نامرد  دنناوتان و  ياه  تسد  ریگتسد  هک  نانآ  رب  ادخ  دورد 

! اطخ هانگ و  زا  هدیمر  ياه  لد  ناظفاحم  اه و  يدیلپ  اه و  یتشز  زا  ناگتخیرگ  يوس  هب  هداشگ  ياه  شوغآ  رب  ادخ  مالس 

! نامیا ناتسوب  رادیب  ناناب  هاگن  رب  ادخ  دورد  مالس و 

يداب تهزن  / رون هب  تملظ  زا  ترجه 

بلط تقیقح  نادرم  همه  ماجنارس  هک  دوشگ  ار  یهار  درک ، زاغآ  قح  هار  ردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  میظع  ترجه  نآ 
زیچ همه  هدوب و  جیار  نامز  ناکم و  هریاد  رد  يویند  رفـس  کی  ادخ ، لوسر  ترجه  هک  تسا  نیا  ام  رادنپ  رگا  .دـنرذگ  یم  نآ  زا 

! میهابتشا رد  تخس  تسا ، هداد  خر  خیرات  زا  ههرب  نآ  رد 

يرالاس هلفاق  هب  ناـنمؤم ، هک  تسا  نیا  رد  دـنا ، هداد  رارق  مالـسا  خـیرات  أدـبم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ترجه  هکنآ  ّرس 
َنِم ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُِّیلَو  هّللا  « ؛ دـندرک ترجاـهم  ناـمیا  روـن  هب  كرـش ، رفک و  تاـملظ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ 

«. ِروُّنلا َیِلا  ِتاُملُّظلا 

!؟ دبای تسد  یهلا  لیبس  رد  مدق  تابث  هب  دناوت  یم  اجک  درخن ، ناج  هب  ار  قح  هار  رد  یگراوآ  ینامناخ و  یب  هک  یسک 

تعیبط

زا رهد ، ثداوح  شکاـشک  یلو  دـبلط ، یم  شیوخ  نما  هناـخ  جـنک  رد  یمالـسا  دراد و  یم  شوـخ  ار  اـیند  تغارف  یتـحار و  رـشب 
اجرباپ هوک  نایم  قرفاجک  دشابن ، یهلا  ناحتما  جاوما  رگا  دزاس و  یم  درم  یمدآ ،
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شیپ ، لاس  دصراهچ  رازه و  هک  یهار  نیا  سپ  دوش !؟ یم  راکشآ  ناتلغ  ياه  هزیرگنس  و 

.درک دهاوخ  رذگ  نآ  زا  خیرات  همه  رد  هّللا ، لیبس  یف  رجاهم  ره  هک  تسا  يریسم  داهن ، مدق  نآ  رد 

زگره هک  تسا  يروـک  بش  شاـفخ  نوـچ  دـهد ، یمن  شیوـخ  تاـیح  لوـط  رد  یخیراـت  میظع  ترجه  نیا  هب  نـت  هـک  سک  نآ 
؟ دیبات دهاوخ  وا  لد  ِکیرات  راغ  رب  یقیقح  نامیا  باتفآ  یک  درک و  دهاوخن  كرد  ار  زور  ییانشور 

دراذگب شنورد  سفن  رب  غیت  ات  تفای  دهاوخن  ار  نآ  ناوت  زگره  درادنرب ، دوخ  یبلط  تحار  هنازور و  ياه  هتـساوخ  زا  لد  ات  نمؤم 
هایس یگنس  رب  يا  هچروم  تکرح  هب  هک  تسا  یناهنپ  رفک  اه ، ناسنا  مامت  نورد  رد  هکنیا  هن  رگم  دراداو ؛ قح  زا  تعاطا  هب  ار  وا  و 

مکحتـسم نامیا  هب  ار  دوخ  ياـج  ناـهنپ ، رفک  نیا  اـت  .دروخ  یم  ار  یمدآ  ناـمیا  هشیر  يا ، هناـیروم  نوچ  دـنام و  یم  بش  لد  رد 
.تسا ینید  یب  شزغل  ضرعم  رد  یمدآ  هراومه  دهدن ،

تسا و يراد  نید  یبلط و  قح  رب  نمؤم  ییاجرباپ  تاـبث و  نیمه  رد  دـنا ، هدومرف  نیموصعم  هک  عدوتـسم  رقتـسم و  ناـمیا  نآ  قرف 
.یهلا كولس  ریس و  رد  نتشاذگ  مدق  اب  زج  دیآ ، یمن  تسد  هب  راختفا  نیا 

انغتـسا نیقی و  تعاجـش و  هب  قلعت  دـیدرت و  سرت و  زا  ناش  ینورد  ترجه  رد  دـنتفرگ ، مان  نیرجاهم  هک  يا  هباحـص  یهارمه  زار 
، ناقساف ناملاظ و  هک  یلاح  رد  دنراد ، شوخ  لد  ایند  تایح  هب  دنریگب و  ناماس  رـس و  هک  تسین  راوازـس  ار  قح  نادرم  يرآ ، .دوب 

.دنهن یم  اپ  ریز  ار  قح 

یماظنراشتسم همغن  / سلجم هام 

« دش سلجم  هام  دیشخردب و  يا  هراتس  »

؛ دـمآ راب  هب  لگ  دیـشخردب و  يا  هراتـس  .نیمز  هب  نامـسآ  زا  دـش  هدوشگ  یهار  .تشادرب  كرت  بش  بلق  دیـشخردب و  يا  هراتس 
، دوب قح  هدـعو  هک  نانچ  نآ  شمان  .نامـسآ  نیمز و  هام  دـش ؛ سلجم  هام  دـمآ و  .دوب  شندـمآ  راظتنا  رد  اه  نرق  نیمز ، هک  یلگ 

.هدوتس كرابم و  كاپ و  دش ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

ماو وا  زا  ار  توارط  تفاـطل و  ناراـب ، .دـندش  شتمارک  ناـماد  هب  تسد  نارفولین ، .دیـشروخ  زا  رت  ناـشخرد  دیـشخردب ؛ يا  هراـتس 
.تسوا تیاهن  یب  نامشچ  نویدم  ار  شتواخس  ایرد ، دش و  مرخ  زبس و  شمدق  ره  اب  کشخ ، كاخ  .تفرگ 
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وا ات  دنیبب ؛ ار  نامـسآ  هناگی  ّرد  نیمز ، ات  دناوخب ؛ نآرق  نیمز  لها  يارب  هراتـس  نآ  ات  دـیرفآ  ار  نیمز  ادـخ ، دیـشخردب و  يا  هراتس 
.دنناسرب شرع  هب  شرف  زا  ار  ناینیمز  شکاپ ، نادناخ  وا و  ات  دشاب ؛ نیمز  یصو  یلو و 

نابز زا  ار  قح  مایپ  نافراع ، ات  دنشابن ؛ ربهار  یب  ناقـشاع  ات  دشابن ؛ روای  یب  قشع  ات  دنامن ؛ یکیرات  رد  ایند  ات  دیـشخردب  يا  هراتس 
.دنرگنب شا  ینامسآ  يامیس  رد  ار  ادخ  ناینیمز ، ات  دنونشب ؛ وا 

یسوط اروح  / تلاسر هقلح  نیسپاو 

.تسا مک  منک ، تمان  هب  ار  میاهزور  همه  رگا 

.تسا مک  مه  زاب  منزب  قرو  تدای  هب  ار  میوقت  ياه  هحفص  مامت  رگا 

.تسا مک  مه  زاب  منیچب ، كربت  يارب  يدمحم  ياه  لگ  راگزور ، ياه  گرب  کت  کت  يال  رگا 

وت زا  هک  اه  ملق  مامت  راگزور و  ياه  هحفـص  مامت  تسا  مک  .تسا  مک  مه  زاب  منک ، نیگآرطع  تاولـص ، رطع  هب  ار  میاه  هیناث  رگا 
.دنیوگب وت  زا  هک  اه  بش  اهزور و  دنسیونب و 

! تمحر لوسر  يا  ینیرترب  وت  .یتسه  یهلا  رهم  باتزاب  راگدرورپ و  فطل  نادرگ  هنیآ  وت ،

.دنیامیپ یم  تدارا  هار  وت ، مان  اب  اه  هژاو  هک  میوگ  یم  وت  زا 

ناغمرا هب  قح  ههبج  يارب  رایـسب  میانغ  يداتـسیا و  رفک  ربارب  رد  مالـسا  گرزب  يزوریپ  نیلوا  هزاورد  رب  ردـب ، گـنج  رد  هک  یتقو 
تفگ و یم  شا  یگداز  فارـشا  زا  صاـقو ، دعـس  درک ؟ یهاوـخ  هچ  تمینغ  همه  نیا  اـب  وـت  هک  دـندوب  هشیدـنا  رد  همه  يدروآ ،
یتسکـش و ار  یتاقبط  ياهراوید  مامت  تلادـع ، يادـنلب  زا  وت  .دـنریگب و  يرتشیب  مهـس  ات  ناش  یگرزب  نأـش و  زا  اـه  هلیبق  ناـسییر 

.يزایتما چیه  یب  دوش ؛ میسقت  ربارب  همه ، نایم  میانغ ، يداد  روتسد 

ياپدر مدآ ، یتشهب  شطع  يارب  .يدرک  ناتـسلگ  تا ، ینابرهم  یگداس و  افـص و  ياه  لگ  اب  ار  نیمز  یکاخ  ياه  هداج  ماـمت  وت ،
.یتشاذگ راگدای  هب  ار  نامسآ 

.يدرک یجه  تیاه  هزومآ  رد  ار  تداعس  يابفلا  يدرپس و  وا  هب  ار  لماک  ناسنا  هنیآ  ناسنا ، یگنت  لد  يارب 
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.تسا مک  مه  زاب  مناوخب ، مسیونب و  میوگب ، وت  زا  هچره 

! تمحر لوسر  يا  تلاسر ! هقلح  نیسپاو  يا  تسوت  فراعم  هنشت  ایند  مامت 

یفراع رصاندمحم  / میارس یم  ار  وت 

یم یهاوگ  هدش  روگ  هب  هدنز  ِهانگ  یب  نارتخد  .دندوب  هدرک  مگ  هار  مدآ  نادنزرف  اه ، یگریت  موجه  رد  .دوب  هدنارتسگ  نماد  بش 
ملاع بش ، نایاپ  یب  هرطیس  هتفرگ و  ارف  یهابت  ار  رشب  یهایس و  ار  ناهج  .تسا  دومج  راتفرگ  نامز ، لهج و  ریـسا  نیمز ، هک  دنداد 

.دنکآ رون  زا  ار  اه  هدک  تملظ  شیوخ ، وترپ  هب  هک  دیمد  يدیشروخ  اه ، یکیرات  لد  زا  ناهگان  .دوب  هدرک  ریگ  لد  ار  مدآ  و 

هک ییوت  .تسا  یگدـنز  رات  ياه  بش  غورفرپ  هراتـس  تیابیز ، ماـن  لد و  رد  نازیوآ  سوناـف  تداـی ، هک  هنییآ  يا  ار  وت  میارـس  یم 
.يا هدرک  تمحر  رون و  قشع و  زا  راشرس  ار  ناهج  يا و  هداد  دنویپ  نامسآ  هب  ار  نیمز 

اه و بهلوبا  زونه  یلو  تسا ، هتفرگرب  رد  تا  یناشخرد  ار  یتیگ  رـس  ات  رـس  زورما ، هک  اشگب  هدـید  هنیدـم ! رد  هتفرگ  مارآ  هام  يا 
ات وگب  .دـنزاس  شوماخ  ار  تا  یناشفا  وترپ  دـنراد  دـصق  دـنا و  هتـشادنرب  وت  اب  زیتس  زا  تسد  كرـش ، يوک  یلاها  اـه و  نایفـسوبا 

.ار یکیرات  هب  ناگتفرگوخ  دربب  ورف  شیوخ  رد  دیاشگب و  ناهد  قدنخ ،

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ناهج مشچ  يور 

يرس ما  هدییاس  وت  ناتسآ  رب  بشما 

يرگید ياهرد  وت  تمس  هب  ما  هدرک  او 

نامسآ سنج  زا  همه  يرگید  ياهرد 

! يرذگب هچوک  نیا  زا  هام ، هیبش  دیاش 

خلت ياهداب  هنمیه  دوب و  زییاپ 

يرطعم میمش  تشذگ  ناهگان  ات 

تسا هتسشن  شتاملک  هناد  بآ و  اب 

يرتوبک تهاگن ، دنلب  دبنگ  رب  ... 
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كاخ ياه  هیال  رد  هک  كاپ  میمش  يا  هآ 

يروانش قلعم ، ياه  غاب  رطع  رد 

تسا هتخیرگ  ملایخ  دنمک  زا  وت  مان 

يرتارف متاملک ، نم و  زا  هام ! يا 

! هدش وب  گنر و  زا  رپ  وت  زا  كاخ  هک  نآ  يا 

! هدش ور  ریز و  تسفن  زا  تانیاک  يا 

! نیمز رب  دیشروخ  ررکم  شراب  يا 

نیگن نیرخآ  کلف ، دنلب  هقلح  رب 

يا هداتسیا  نامز  تخس  ياه  هرخص  رب 

يا هداتسیا  ناهج  مشچ  يور  هام ! يا 

دوب وت  یناوخ  لزغ  مرگ  هک  رگا  دیشروخ 

دوب وت  یناشیپ  ییالط  شبات  زا 

! تانیاک يایرد  یباتفآ  جوم  يا 

! تایح هموظنم  هدورسان  لصف  يا 

مسر یمن  تمالک  فقس  هب  مبات و  یب 

مسر یمن  تمان  هناتسآ  هب  زگره 

وت يادص  ایاوز ، مامت  زا  دیآ  یم 

وت ياوه  رد  اه  هرجنپ  دنشک  یم  لِک 

میا هتفر  كالفا  بش  ات  كاخ  حبص  زا 

وت يانشآ  هعشعش  يوج  تسج و  رد 
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...دوب هنشت  موق  کی  تریح  راز  هنییآ 

وت ياس  بارحم  رونم  یناشیپ 

! وت هآ  مره  زا  هتخادگ  اه  بآ  يا 

! وت ياه  هناش  رد  هتخیرگ  اه  هوک  يا 

دش وت  یناغارچ  كاخ ، مامت  يدناوخ ؛

! وت يارح  زا  ناور  هام  راشبآ  يا 
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مادقا ینارماک  دمحم  / اشامت

دیچیپ ناشکهک  شوگ  رد  وت  ياپ  يادص 

دیدرگ اهرادم  نودرگ  وت  مان  درگ  هب 

تسا نامیلس  وت  ناملسم  دعب ، هب  نیا  زا 

دیشخب وت  هب  ادخ  ار  شا  یقشاع  کلم  هک 

! نکشب نم  بیبح  ار  ارح  توکس  تب 

دیمان تتسود  هک  ییادخ  مان  هب  ناوخب 

؟ یهاوخ یم  ردق  هچ  نم  سفنزا  دمحم !

دیواج ندوب  هنشت  نیا  دوش  فرطرب  هک 

تسالوم تقشاع ، دش  نم  فرط  زا  هک  یسک 

دیلاب دوخ  قشع  هب  وت  فرط  زا  هک  یسک 

سوناف رتخد  تسا  روگ  هب  هدنز  هک  نیبب 

دیکشخ سفن  کی  شوغآ ، رد  بابح  نوچ  هک 

تسا ریزارس  وت  يادنلب  زاوشیپ  هب 

دیراورم هبعک ، ییالط  نادوان  ز 

تسا زیر  یفرشا  دیشروخ  وت  ياپ  ریز  هب 

دیشخب وت  هام  هب  ار  شدوخ  رهم  هجیدخ 

نک اشامت  طقف  دنبب و  شیوخ  مشچ  ود 

دید دیاب  دعب  هب  نیا  زا  يرگید  روج  هک 

هدازربکا ریما  / تقلخ هناهب 
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تسا زیوالگ  اه  هژاو  اب  هک  تسا  يا  هناهب 

تسا زییاپ  ریسم  رد  اه  هرجنپ  مامت 

تسا رطخ  بش  بش ، ناوارف و  هدیمر ،» لد  »

تسا زیت  اه  گرگ  نادند  رجنخ  بیجع 

نالدروک مشچ  هب  مارح و  هام ، هب  رظن 

تسا زیمآرفک  هام ، زا  ندز  مد  ثیدح 

گنس هفارخ  ار  بارحم  هشوگ  هتسکش 

؟ تسا زیخ  هنیآ  هک  یمشچ  هشوگ  تساجک 

؟ ملاع هدیزگرب  هنیآ  ییاجک 

تسا زیربل  رابغ  زا  اه  هنیآ  هاگن 

نیمز لها  ماک  هب  نازیرب  بان  بارش 

تسا زیهرپ  باذع  زا  کشخ  هک  قاذم  نیا  رد 

تقلخ هناهب  يا  اه ، هنیآ  لوسر 

! تسا زیچان  هچرگ  وت ، زا  لزغ  تسا  يا  هناهب 
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( هولصلا یلع  ّیح   ) زبس جارعم 

يداب تهزن  / لمع نیرتهب 

زامن هکنآ  هن  رگم  .ینک  زامن  هماقا  يا ، هدـنز  ات  دوخ  دـنناوخب ، زاـمن  تا  هزاـنج  رب  نارگید  هکنیا  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  رتهب  دـیاش 
دنوادخ رادید  هب  نانیمطا ، شمارآ و  اب  وا  دنامب و  هدـنز  هتفر  ایند  زا  هزات  لد  رد  ادـخ  نیرید  دای  هک  دـنناوخ  یم  ور  نآ  زا  ار  تیم 

!؟ دورب

وت يرای  هب  زامن  زا  رتهب  یسرداد  مادک  دونش ، یم  ار  وت  دایرف  يزیزع  هن  دسر و  یم  وت  داد  هب  ییانشآ  هن  هک  تقو  نآ  رد  یتسار  هب 
!؟ دمآ دهاوخ 

وت یلاخ  راب  هلوک  هیامرس ، مادک  شیوخ ، ترهش  رابتعا و  زا  يداز  هن  درب و  یهاوخ  دوخ  اب  ایند  لام  زا  يا  هشوت  هن  هک  رفس  نآ  رد 
هن دـبای و  یم  ار  وت  یتسود  هن  هک  ربق  کـیرات  هشوگ  نآ  رد  لَـمَْعلا .» ِْریَخ  یلَع  َیَح   » سپ لـمع ؟» نیرتهب   » زج درک ؛ دـهاوخ  رپ  ار 

؟ دیشخب دهاوخ  ناماس  رس و  ار  وت  كانلوه  ییاهنت  رفس ، مه  مادک  ینابرهم  فطل و  دیآ ، یم  تغارس  هب  یقیفر 

تیب لها  تعافش  زامن و 

.دشاب هدرک  هدنز  ار  وت  بلق  زامن ، يریمب ، هکنآ  زا  شیپ  یشاب و  هتفایرد  ار  زامن  وت  دبایرد ، ار  وت  گرم  هکنآ  زا  شیپ  راذگب 

؟ شیوخ راضتحا  زا  دراد  یساره  هچ  تسا ، هدش  نیجع  زامن  اب  شا  یگدنز  هکنآ 

نابحاص تعافـش  هب  يدیما  چـیه  تسا و  هاتوک  زامن  نماد  زا  شلامعا  تسد  هک  دـیآ  یم  یـسک  غارـس  هب  رارطـضا  رگم ، تقو  رد 
یمن دنرامش ، یم  کبـس  ار  ناشزامن  هک  یناسک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تعافـش   » هک يا  هدینـشن  رگم  .درادن  تمارک  فطل و 

؟» دسر

يرصیقریم قداصدمحم  دیس  / دیآ یم  ییادص 

! ایادخ

.هولَصلا یَلَع  َّیَح  ار  تیادص  مونش  یم 

.یناوخ یم  ارف  شیوخ ، هب  ارم  ینک و  یم  میادص  راب  دنچ  يزور  هک  يزاون  هدنب  ردق  نآ  وت 

! دیوگ یم  ار  نیا  ما  هداجس  مورب ؛ جارعم  هب  مهاوخ  یم  کنیا 

.میجر ناطیش  لباقم  رد  مزاسب  يژد  ات  مباتش  یم  لمع  نیرتهب  يوس  هب  .مزاسب  راوتسا  ینوتس  منید ، هناخ  يارب  مهاوخ  یم 

يراد متسود 

هرامش 91 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


.يراگتسر هب  ندیسر  يارب  مراد  یم  رب  رتدنلب  ار  میاه  ماگ  سپ  .یهاوخ  یم  ار  ما  يراگتسر  يراد و  متسود  مناد  یم  ایادخ !

.منک دوجس  عوکر و  تربارب  رد  ات  دراد  یم  او  ارم  تا  ییایربک  ایادخ !

.منزب راج  ار  ما  یگدنب  ات  مراذگ  یم  كاخ  رب  ار  ما  یناشیپ  ایادخ !

.فیعَّضلا َكَْدبَع  ْمَحِْرا  فیطل ! ای 

مالس حبص و 

ییاضر هدیمح  / هاگنابش هدرپ  زا  زیرگ 

اب ار  حبـص  ات  ما  هدز  قوش  طـش  هب  .تسا  هدیـشک  نوریب  قفا  زا  رـس  هناـبات  یب  دیـشروخ ، .تسا  هدـش  زاـغآ  ناـمز  هچیرد  زا  حـبص 
هک تسوت  دای  .دـنا  هدرک  گنرد  تا  ییایربک  يامـسا  رب  اه  نابز  تسا و  هدوشگ  کلپ  ناهج  .مواکب  ایـشا  یماـمت  رد  تا  یگرزب 

.دنک یم  ناشورخ  ار  اه  مشچ  مارآ و  ار  اه  بلق 

هاگرحس قیقر  ياوه 

ياـه ماـگ  نیلوا  اـب  .دزاون  یم  ار  محور  وت ، فطل  جوم  تسا ، هتفرگ  نتفکـش  يوـب  زیچ  همه  هک  راشرـس  تاـظحل  نیا  رد  ایادـخ !
.نادرگم زاب  راسمرش  ندیسر  ریسم  زا  ناهاگنابش  ارم  ما ؛ هدش  وت  ینابرهم  هدوشگ  هچیرد  یهار  مروبع ،

هدـیچیپ مرـس  رد  هاگرحـس  قیقر  ياوه  .توارط  نیا  زا  مراشرـس  نم  تسا و  هدـیود  نیمز  ياـه  گر  رد  هزاـت  ینوخ  نوچ  حـبص ،
، ناج هدـید  اب  ات  نک  اهر  یـشومارف  ظیلغ  باوخ  زا  ار  میاه  مشچ  زیمایب و  رون  زا  یقارـشا  اب  ارم  زیربل ، حبـص  نیا  رد  ایادـخ ! .تسا 

.مرگنب ار  تیاه  هناشن 

حبص ياوه  رد  سفن 

يال هبال  نان ، هغدغد  يزور و  يوهایه  هب  یتسد  شیاین و  دنلب  ناراسخاش  رب  یتسد  .مشک  یم  سفن  وس  همه  زا  ار  حبص  ياوه 

.ما هتخاس  اهر  قیاقد 
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(1) «. هّللا َءاش  ام  َو    ِ هّللا ِمِْسب  ِیتَلَجَع  ِینایِْسن َو  ْيَدَی  َْنَیب  اذَه  یِمْوَی  ُءِدَْتبَأ  »

تواخس جوم  تسا و  یلاخ  میانمت  راب  هلوک  .منک  یم  همزمز  هناقشاع  ار  تمان  حبـص ، ياه  هداج  رب  میاه  مدق  نیلوا  اب  اراگدرورپ !
رد دیشروخ  گنچ  اب  هک  تسوت  نآ  زا  شیاتس  ساپـس و  .دتـسیان  تا  ینابرهم  ناراب  ات  تکرح  زا  متـسیا  یمن  .يراج  نانچمه  وت ،

.يا هدرتسگ  ملاع  رب  شیوخ  توربج  هولج  نوچ  ار  حبص  يا و  هدز  بش  هدرپ 

! حبص هدنروآ  يآ 

ناهج

هتـشذگ قیاقد  رـس  زا  هاگنابـش ، نافوت  دنا و  هتـشذگ  باوخ  هتفرگ  رابغ  ياه  هداج  زا  ناگدید  دور و  یم  الاب  وپاکت  ياه  هندرگ  زا 
.تسا شتسرپ  میسن  زا  راشرس  اوه  هدوشگ و  کلپ  ناهج  .تسا 

! دوبعم اهنت  يا  ایادخ ! .توربج  نیرفآ  ناج  ياه  همـشچ  زا  کنخ  نینچ  یحبـص  منک ؛ یم  زاغآ  وت  مان  اب  زور ، ره  نوچ  ار  مزورما 
.مشاب رت  کبس  ناهاگحبص  کنخ  ياهداب  زا  مهاوخ  یم  اشگب ؛ ار  ملد  مشچ 

رّدقم ما  يزور  هک  تاظحل  نیا  رد  .دـنک  یم  مبات  یب  نشور ، نینچ  ییاوه  .ما  هدـش  نیـشن  هت  ترون  هبذـج  رد  حبـص ! هدـنروآ  يا 
.زیگنارب تهاگرد  رب  هدوشگ  ییاه  تسد  اب  ارم  دش ، دهاوخ 

.مراد نامیا  ما ، هتشاد  وت  اب  هک  يا  هدعو  هب  ما و  هدرک  حبص  وت  نامیپ  رب  ایادخ !

هناشن ره  اب  یتقو  مرادرب ؛ رت  مکحم  ار  میاه  ماگ  دـیاب  »(2) ؛  َكِدْهَِعب یفْوَأ  َكِدْعَِوب َو  ُنِموُأ  َكِدْعَو َو  َكِدْهَع َو  یلَع  ُتْحَبْـصَأ  »
.دشاب هتشاد  هزات  يزاغآ  نم  رد  زیچ  همه  دیاب  .منک  یم  سح  رت  کیدزن  ار  تسود  يوب  نشور ،

.دیشروخ زا  هتشغآ  راشرس ، یحبص  رد  منم ؛ نیا 

يدمحم سابع  / حبص هناتسآ  رد 

.دناشک مهاوخ  یماجنارس ، کین  هب  ار  زور  و  داد » مهاوخ  هرابود  یمالس  باتفآ  هب  »

حبـص ره  .مینک  زاغآ  دیـشروخ  يوس  هب  ار  نتفر  مالـس ، اب  ام  ات  دنا  هدمآ  اهزور  دنا ؛ هدمآ  ندـش  زاغآ  يارب  اهزور  وت ، نم و  نایم 
يزاغآ حبـص ، ره  .منکآ  یم  وت  دای  ياه  هدـنخ  رطع  زا  ار  اضف  مرب و  یم  میاه  کلپ  یناـمهم  هب  ار  باـتفآ  میاـشگ ، یم  کـلپ  هک 

! وت دیما  هب  یهلا ، .وت  هب  ندیسر  يارب  تسا 
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اهداب ياپ  هب  اپ 

.دنوش ریگارف  میاهدایرف  دچیپب و  اهراز  ین  رد  میادص  ات  مود  یم  اهداب  ياپ  مه 

هب ار  میاه  کلپ  هرابود  زورما  هک  میوگ  ساپس  ار  دنوادخ  دیاب  ردق  هچ  .منک  رـشتنم  اوه  رد  ار  حبـص  رطع  ات  مود  یم  اهراز  ین  رد 
نم رظتنم  ندش ، زور  هناتسآ  رد  باتفآ  حبص ، ره  منیب و  یم  ار  ادرف  نشور  ياه  حبص  باوخ  بش ، ره  تسا ! هدوشگ  ینشور  يور 

.تسا

! متخبشوخ ردقچ 

یم کلپ  هک  حبـص  ره  .منک  یم  نفد  تانیاک  ياـج  نیرت  مولعماـن  رد  ار  دوخ  مهبم  ياـهزورید  منک ، یم  زاـب  کـلپ  هک  حبـص  ره 
، میاشگ

ره مونـشب ! ار  اه  کشجنگ  یمیمـص  يادص  مناوت  یم  زونه  هک  متخبـشوخ  ردـق  هچ  نم  .مروآ  یمن  دای  هب  ار  یخلت  هتـشذگ  چـیه 
.دوش دلوتم  حبص ، زاغآ  اب  دناوت  یم  یمدآ ،

...وت ندیسر  حبص  ات 

یم کلپ  هک  حبص  ره  .تسوت  هب  قلعتم  نم ، زور  ياه  تعاس  همه  .ینامز  بحاص  هک  منک  یم  زاغآ  وت  مان  اب  ار  حبص  زور  ره  نم 
.ما هدش  رت  کیدزن  وت ، ندیسر  زور  هب  زور  کی  هک  منک  یم  رکش  هبترم  رازهار  ادخ  میاشگ ،

«! ریخ هب  حبص  مالس ، میوگ ؛ یم  هرجنپ  تشپ  ياه  ینادعمش  همه  هب  داب ، زا  رتدنلب  حبص ، ره 

نیدلاردب مظاکدمحم  / حبص نیرولب  تایبا  رانک 

.تسا هدرک  يرانق  زا  رپ  ار  اه  هچوک  حبص ، نشور  يادص 

.دننز یم  دیپس  ياه  فرح  همه ، هاگپ ، ِقاط  ریز 

.دشخرد یم  حبص  نیرولب  تایبا  رانک  لایخ ، فیطل  ياهرپ  .دشابن  کشجنگ  رپ  ياه  لزغ  زا  هدنکآ  هک  تسین  یسک 

.تشذگ مالس  یب  حبص ، تاراشا  همه  نیا  زا  ناوت  یم  هنوگچ  اتفگش !

رامـش یب  ياه  يرگ  هولج  زا  اه  نابایخ  هک  تسین  تهج  یب  .دـنا  هتـشاذگ  نیریـش  ياه  هزم  گنر ، يریـش  تاـعاس  نیا  ناـهد  رد 
.دنا هدش  شوهدم  مدحبص ،
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.تسا هدرک  میسقت  اه  هدیدپ  نایم  هنالداع  ار  گنر  شوخ  ياه  یشوخ  لد  تسا و  هدمآ  حبص 

.دنسانش یم  هزات  نان  يوب  اب  ار  حبص  رهش ، ياه  هچوک 

.دناوخ یم  ارف  ندییور  ثیدح  ِیناوخزاب  هب  ار  ناهایگ  همه  شیوخ ، بولطم  ياوه  اب  تسا و  هدمآ  حبص 

یسوط اروح  / هزات حبص 

.نک تلد  نامسآ  نامهیم  ار  نآ  تسا ؛ هدمآ  الاب  ییانشور  قفا  ات  باتفآ ، اشگب ! ار  تهاگن  هچیرد 

رد ار  زورید  ياه  هّصغ  .تسا  هدرپس  رگید  يزور  هب  شتوکس  یهایـس و  مامت  اب  ار  بش  هدنکفا و  يداش  شوغآ  هب  ار  دوخ  ناهج ،
هرامه یتکرب  تا  یگدنز  هب  اه  ینابرهم  راگدرورپ  دای  اب  .نک  زاغآ  ون  زا  هرابود  دیـشروخ ، لثم  زورما ، يارب  نک و  نفد  بش  هاچ 

«. هّللا مسب  : » وگب شخبب و 

! دیشروخ مالس ،

مالـس شوپب و  هدارا  رازفا  ياپ  .نک  ینابدـید  ار  تا  یگدـنز  هاگرحـس ، ره  ورب و  الاب  زور ، دـنلب  ماب  زا  .شاب  شیوخ  رمع  نابدـید 
! مالس هزات ، يایند  رب  مالس  نشور ! حبص  رب  مالس  دیشروخ ! مالس  نزب : دایرف  ار  تیابیز 

ات هتفرگ  وت  يور  هب  ور  ار  شیاه  هنیآ  مامت  نیمز ، .نک  دیما  ياه  كدـصاق  زیربل  ار  تشد  ریگب و  تسد  رد  ار  فدـه  يامن  ْتهج 
.دنک ریثکت  ار  تیابیز  ياه  مسبت 

ناولهپ همطاف  / ...تسوکن هک  يزور 

یم دنخبل  مارآ ، مارآ  دنک ! یم  يزاب  ایند ، هتسب  زاب و  ياه  مشچ  همه  اب  ییوگ  دشک ؛ یم  كرس  رود ، ياه  قفا  تشپ  زا  دیـشروخ 
.دنا هدونغ  اه  تعاس  هک  تسا  يا  هتسخ  ياه  کلپ  رگ  شزاون  وا ، دنخبل  .دنز 

ییابیز ات  دنک  یم  ادج  مه  زا  ار  تیاه  کلپ  شرگ ، شزاون  تسد  .تسوت  نشور  ياه  مشچ  رادـید  قاتـشم  دیـشورخ ، ياه  مشچ 
.ینیشنب اشامت  هب  حبص ، ییانشور  هوکش  رد  ار  ایند 
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! نک تکرح 

تیاضر تدوجو  همه  اب  یناوت  یم  تقو  نآ  نک ! زاغآ  تکرح  نوکـس ، تعاس  دنچ  زا  سپ  نک و  راوتـسا  ار  تیاه  ماگ  وش ؛ دنلب 
.تسا راک  بسک و  تکرب  نیا  هک  نادب  ینک  ساسحا  ار  دنوادخ 

هرابود يزاغآ 

! نک رپ  یگزات  توارط و  زا  ار  تیاه  لولس  مامت  شکب و  سفن  حبص ، كاپ  ياوه  رد 

هـصغ .ینک  نادنچ  ود  ار  ییایند  اه ، یبوخ  تمـس  هب  شـشک  هجرد  کی  اب  یناوت  یم  دناوت ، یناراب  مالـس  هنـشت  هچغاب ، ياه  لگ 
.ینزب مقر  ار  تدیما  رپ  هدنیآ  ات  تسا  هرابود  يزاغآ  نونکا  يا و  هدیسر  زورما  هب  وت  تسا ؛ هدنام  اج  هتشذگ  رد  زورید ، ياه 

.وگب یلع  ای  وش ؛ دنلب 

.تسا دنوادخ  بوخ  ياهزور  نامه  زا  یکی  زورما 
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نوتیز مخز 

یناما مثیم  / تسا هدمآ  نوخ  لیس 

هک دییاسایب  امـش  .تسا  هدرک  رپ  دود  ار  هنارتیدـم  نامـسآ  هتخیرگ و  تینما  اه  کنات  ياه  هزرل  ریز  .دـنا  هتـشادرب  كرت  اه  نابایخ 
لد تسه ؟ نات  یلاخ  ياه  تسد  چوپ و  ياه  هدـعو  زا  رتالاب  یگنن  هچ  .تسا  تزع  هناشن  ام  تداهـش  تلذ و  هناـشن  امـش  ندوسآ 

.تسین يدیما  امش  ریخ  هب  ار  ام  هک  دیناسرم  رش  .تسا  حاسمت  کشا  نات  يزوس  لد  هک  دینازوسم 

(1) »؟ زورما دنراد  يدوس  هچ  زیگنا ، لایخ  ياه  هشقن  زور و  يامرگ  رد  ناتیاه  تاوارک  نایاقآ ! »

نایرع ياهراوید.دسر  یم  قّویع  هب  سدقملا ، تیب  نادنزرف  شطعلا  دایرف  .دنا  هدیـشوپ  هایـس  اهربا  دنا ، هتـسب  رابگر  هب  ار  اه  نوتیز 
! یساملپید ياهزیم  تشپ  دیشون  یم  ار  نات  هوهق  طقف  امش  دنرب و  یم  رس  ار  اه  قیاقش  .دنا  هتفرگ  هنایزات  ریز  ار 

تـسوپ هک  هتخادگ  ياه  شکرت  زا  دیراد  ربخ  هچ  .دـنز  یم  لوات  هک  ناکدوک  هنهرب  ياپ  زا  دـیراد  ربخ  هچ  کنخ ، ياه  بش  رد 
موش ياهدـنخبل  سالجا  ایند ، يوس  نآ  دزادـنا و  یم  اـه  هرجنپ  هب  هجنپ  گـنج ، يـالویه  اـیند ، يوس  نیا  دـنک ؟ یم  هراـپ  ار  ندـب 

! رتشیب مرش  زج  درادن  يا  هجیتن  چیه  تسا و  هدش  رازگرب  یگراچیب ، تراقح و  رس  زا  هک  تسامش 

دییایب دوخ  هب 

؟ تسا مسیرورت  هکلم  هب  تدارا  ضرع  نات ، ياه  هدارا  هک  دینک  یمن  رکف  ایآ 

ایآ دیشاب ؟ هتشادن  نتفگ  هن »  » هرهز ات  دنا  هتخیر  ناتماک  رد  سرت ، هبآرهز  هک  دینک  یمن  رکف  ایآ 
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؟ دنا هتفرگ  يزاب  هب  ار  نات  یتسه  مامت  هک  يزاب  بش  همیخ  ياه  کسورع  دیا ؛ هدش  كوک  ییاه  کسورع  دینک  یمن  رکف 

شیوخ یناـمهم  نیموس  كرادـت  رد  گـنج ، دـغج  .ددرگ  یم  رب  دراد  رلتیه  ددرگ ، یم  رب  دراد  زیگنچ  .ددرگ  یم  رب  دراد  نوعرف 
.تسا

، دییآ دوخ  هب  رید  رگا  هک  تسناد  دیهاوخ  دیشچ ؛ دیهاوخ  ار  ملظ  خلت  هزم  دشاب ، هدنام  نات  هدیسوپ  ریمض  رد  ساسحا  یکدنا  رگا 
.تسشن دیهاوخ  ندمت  خاک  ياه  هناریو  رب  يدوز  هب 

دنام یمن  رادیاپ  ملظ ،

! دیا هدش  رتدیفس  فرب  زا  هک  کیتارکومد  ياه  يروهمج  یلاها 

؟ امش بیرف  رپ  ياه  هناسر  ای  دنیوگ  یم  تسار  کیدزن  رود و  هدازآ  ياه  ناسنا  ایآ  رشب ! قوقح  ياهدنب  یلاها 

حلـص ياهراولـش  تک و  ریز  هک  رفن  دنچ  امـش  هراّکم  نابز  مشچ و  ای  دـیوگ  یم  تسار  ایند  هدازآ  ياه  ناسنا  نادـجو  لقع و  ایآ 
! درخ یمن  مه  هیسن  هب  ار  ناتدقن  هکس  یسک  رگید  درادن و  یگنر  رگید  ناتیانح  هک  میوگب  دیاب  ؟ دیا هدش  ناهنپ  نیغورد 

! نایاقآ

؟ دیاپب امش  تلود  هک  تسا  هدییاپ  یملاظ  مادک  تلود 

! درب دهاوخ  دوخ  اب  زین  ار  امش  يدوز  هب  دینادب  سپ  تسا ، هدمآ  نوخ  لیس  هک  دیناد  یم  دبال 

ییاضر هدیمح  / هراتس یب  ياه  هیناث 

نامه هنـشد  .تسا  هدرک  زابرـس  هک  كاخ  هرکیپ  رب  هدـنام  یقاب  اه  لاس  مخز  نامه  درد ، یهوبنا  نامه  اب  تسا ؛ مخز  ناـمه  مخز 
یم ریت  نامز  ياه  هقیقـش  رد  هک  يدرد  نانبل ...؟ قارع ؟ نیطـسلف ؟ تسا ؟ هتفر  هناشن  ار  نیمزرـس  مادـک  تشپ  راب  نیا  تسا ؛ هنـشد 
مخز نامه  مخز  .تسین  نکمم  تلادـع  هشیمه  ات  دیـشروخ  عولط  اب  زج  نآ  نایاپ  هک  تسا  يدرد  لاس ، نهک  تسا  يدرد  دـشک ،

.رهش هناش  رب  اه  هتشک  یهوبنا  اب  تسا ؛  هتسشن  نانبل  یناشیپ  رب  راب  نیا  هک  تسا 
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هزات مخز 

ناکدوک و جـنر  نوتیز و  ناتخرد  بوشآ  ْباوخ  ناریو و  ياه  هناخ  رادـغاد ، ناردام  گنـس و  شورخ  نوخ ، توراب و  يوب  زونه 
هودنا

رگید يا  هکت  نامیخژد ، هک  تسا  هدشن  اهر  هتخیـسگ  ياهزرم  كانلوه  سوباک  زا  نیطـسلف  زونه  .تسا  هدشن  مامت  سدقملا  تیب 
.دنا هدرک  شیوخ  یخاتسگ  بوکدگل  ار  ادخ  نیمز  زا 

.تسا هتفرگ  نتخات  كاخ ، رب  هنامحر  یب  نازخ ، هک  تسا  هتشذگن  كاخ  ياه  کلپ  تشپ  راهب ، باوخ  زونه 

.تسا خیرات  ریگارف  درد  نانبل ، .تسا  نامز  هزات  مخز  نانبل ،

هتخادگ يولگ  زا  دایرف 

ار بش  مومـسم  باوـخ  نآ ، نینط  تشاد و  دـهاوخن  یـشوماخ  هک  يداـیرف  هتخادـگ ، تسا  ییوـلگ  زا  هدـمآ  رب  داـیرف  هّللا ، بزح 
.تفاکش دهاوخ 

زار نانبل ، ات  تسا  هداتـسیا  .دوش  دیـشروخ  رکیپ  ياه  هراپ  نامهیم  زور ، ات  دـنک ؛ شکورف  كاـخ  ناـهد  رد  بش  اـت  تسا  هداتـسیا 
مکحم نانبل ، ات  تسا  هداتـسیا  .دروایب  بات  ار  درد  هوبنا  ياه  بش  نشور ، ياهزور  دیما  هب  نانبل  ات  دـنک ، دایرف  ار  شیوخ  ییاریمان 

.نینچ نیا  ینامیا  يراشرس  اب  دشاپن ؛ ورف  مه  زا  دتسیاب و  شیوخ  ناوناز  يور  رت 

يزوریپ ياوه 

یب نارتوبک  شیارب  زاب ، همین  ياه  هرجنپ  مامت  زا  الب ، ياه  ماد  ریـسا  یتقو  تسا ؛ هدیـشک  سفن  اـه  هیواز  ماـمت  زا  ار  يزوریپ  ياوه 
.دنا هدروآ  رس 

ياوه

، دوش یم  نشور  رهـش  ضارتـعا  ياـه  تسد  رد  سوناـف  رازه  یتـقو  تسا ؛ هدیـشک  سفن  خاتـسگ  تملظ  نیا  رد  بوخ  ار  يزوریپ 
.دشوج یم  دیما  رهش  ياه  لولس  مامت  رد  دیشروخ ، رداصم  زا  یتقو 

هتخورفارب تروـص  رب  ار  هثداـح  یلیـس  هچرگا  دـنک ، یم  سح  كاـندرد  شتارقف  رب  ار  ناـمز  قالـش  هچرگا  تسا ؛ هداتـسیا  ناـنبل 
.تسا هدرک  اهر  كاخ  ياج  ياج  رد  ار  شا  يرادیاپ  دایرف  نانچمه  اما  دنک ؛ یم  سح  شیوخ 
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يدمحم سابع  / نم درد  وت ؛ درد 

! میرگب تیاهدرد  اب  دور ، دور  ات  سیونب  اهربا  يور  میارب  ار  تیاهدرد 

.مروخ یم  هطوغ  اهراس  چوک  رد  مور و  یم  هار  هم  رد  هک  تساهزور  هچ 

.ما هدرک  قارتا  وت  دای  هبلک  رد  هک  تساهزور 

رب ام  ییاهنت  نامـسآ  .دنـصقر  یم  میاه  سفن  اب  بش ، ياه  هبوبحم  دننک و  یم  وب  شوخ  ار  میاه  حبـص  هدز ، منبـش  ياه  ینادعمش 
درد مه  اه  گنس  اه و  هوک  اهراوید و  دیاش  سیونب ؛ اهداب  نت  يور  میارب  ار  تیاهدرد  .دروخ  یم  بات  ریپ ، ياه  طولب  ياه  هخاش 

.رذگهر ياهداب  اب  دننک  همزمز  ار  وت 

! ...شاک

هدرک شومارف  ار  نداتسیا  وت ، ياه  هناخ  .تسا  هدرک  رهق  ام  هچغاب  اب  مه  ناراب  .میرگ  یم  ار  ما  ییاهنت  اهربا ، هرجنپ  تشپ  زور ، ره 
گنـس همه  متـسناوت  یم  شاک  .دنیرگ  یم  ار  تا  ییاهنت  راز ، راز  ناشدوخ  رد  دـنا و  هتـسشن  نیگمغ  ام ، هچوک  زا  هشوگ  ره  .دـنا 

! منک تسپ  تیارب  ار  ایند  ياه 

دوب دهاوخ  یگشیمه  وت  دنخبل 

مـشچ دـنناوتب  اه  سفق  هک  يزور  ات  يراد  هلـصاف  اه  لاس  زونه  .دوش  مامت  وت  ياهدـنخبل  هک  يزور  ات  تسا  هلـصاف  اه  لاـس  زونه 
.دندنبب ار  تیاه 

زا وت  زونه  یسیونب ! يا  همان  میارب  مک  تسد  ات  یتشاد  تصرف  شاک  .وت  هب  نم  هک  هنوگ  نامه  يرت ؛ کیدزن  نم  هب  اوه  زا  وت  زونه 
اوه

دـننک و ناریو  ار  تا  هناخ  ياـهراوید  زور ، هب  زور  راذـگب  .دـنا  هداتـسیا  وت  نم و  نیب  اـهراوید  ماـمت  دـنچره  يرت ؛ کـیدزن  نم  هب 
.دنا هدید  ناشیاه  باوخ  رد  هک  دش  یهاوخ  ییاه  لیبابا  همه  زا  رت  هدنرپ  وت  هک  دنناد  یمن  رت ؛ میخض  ار  اه  هاگودرا  ياهراوید 

تسا رید  ادرف 

یتح .دنروایب  تیارب  دـننک و  هکت  هکت  ار  اه  هوک  هک  ما  هتفگ  اهدور  هب  .دـننک  جـک  وت  يوس  هب  ار  ناشهار  هک  ما  هدرپس  اه  هداج  هب 
شیاه هدـنرپ  همه  ردـق  هب  ار  وت  ادـخ  يروایب ! مک  گنـس  يزور  ادابم  ات  دـنرابب  گنـس  وت  نماد  رد  هک  دـنا  هداد  لوق  نم  هب  اـهربا 

ياه گنس  زا  ار  نیا  نم  دراد ؛ تسود 
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! زیخرب دش ؛ دهاوخ  رید  ادرف  هک  مینیچب  سدقملا ، تیب  هار  یناغارچ  يارب  ار  اه  هراتس  هرابود  ات  زیخرب  .ما  هدینش  تنخالف 

نیدلاردب مظاکدمحم  / راوآ ریز  خرس  دیاصق 

تسوت تقاط  رد  دالوپ  ياه  هتخای 

ام هنیس  رد  مّروتم  ياه  غاد  و 

: دراد طبر  مه  هب  زیچ  همه 

دزیر یم  نیطسلف  رس  رب  نردم  ياه  بمب 

دزرل یم  اکیرمآ  رد  یخاک  وس ، نآ  زا 

! دننک یم  سیونریز  ار  تتمواقم  اه ، نویزیولت  همه  هک  وت  رب  مالس 

؛ تسا ناهج  مان  نیرت  هدنز  تمان ،

، اه هراوهام  زا  ینوخ  ياه  نوتیز  شخپ  تقو 

.للم نامزاس  ترچ  يور  هب  ور 

؛ دنوج یم  ار  وت  ياه  تشوگ  علو ، ناگرگ 

.دوب قارع  تفن  يارب  زورید  هک  ییاه  هزوز  همادا  رد 

ایند

.دنیارس یم  ار  چوک  خرس  هدیصق  راوآ ، ریز  تناکدوک  نانز و  اما  برغ ؛ ناهبور  ماک  هب  دنز  یم  رتیت 

ادرف دیپس  دادیور 

! دشاب مه  ییاکیرمآ  بارعا  ماک  هب  ایند  یحابص  دنچ  راذگب 

یسر یم  ارف  ریبکت ، دنچ  اب  هک  ادرف  دیپس  دادیور  يا  تمناوخ  یم  اما  نم 

! نیطسلف نیذآ ؛ لگ  ياهدنخبل  رد 

هداز یقت  هبیط  / تسا کیدزن  هک  يزور 
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گنچ تنیمزرـس  رب  تساه  لاـس  هک  تسا  ینوزوماـن  مّلظت  همادا  تسا و  يراـج  اـناق  اـب  هک  تسوت  يراـج  نوخ  زورما ، نیطـسلف !
.هتخادنا
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؟ گنس نیمزرس  ای  نوخ ، نیمزرس  ای  لاقترپ ؟ ياه  تخرد  نوتیز و  نیمزرس  دنمانب ؟ هچ  ار  وت 

هتفکشان ياه  هچنغ  .دنمهف  یم  بوخ  نانبل  ناکدوک  ار  وت  هراتس  یب  نامسآ  .تسا  دنلب  اه  نامسآ  ات  هک  تسوت  ياسر  دایرف  نیا  و 
تلد

هلاسوگ ياپ  ریز  هچرگا  تدوجو  هدرمژپ  ياه  لگ  .دـچیپ  یم  تداهـش  ياهتنا  یب  غاب  رد  زونه  ناشرطع  يوب  اـما  دـنرپرپ ، هچرگا 
.دشخب یم  گنر  تنیمزرس  ییایفارغج  هشقن  هب  هک  تسوت  نوخ  اما  دنوش ، یم  هل  يرماس 

! ناتروبص ياه  هاگن  رب  نیرفآ  نیِرباّصلا .» َعَم  هّللا  ّنا   » هک یناد  یم  يا و  هدرک  ربص  دایز  مناد  یم 

...تنیمزرس ياه  هزاورد  حتف  ات 

دنهاوخ رادیب  شیوخ  تسم  باوخ  زا  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  نامگ ، یب  ناش ! هظحل  ره  یماشآ  نوخ  زا  دنـشاب  تسمرـس  راذگب 
.تسیرگ دنهاوخ  شیوخ ، تلفغ  همه  نیا  رب  دش و 

رت نیگمهس  درک و  دهاوخ  نیشتآ  يا  هلولگ  ار  گنس  هچره  تحورجم ، ياه  سفن  هک  دیسر  دهاوخ  تسا -  کیدزن  هک  يزور - 
.تخیر دهاوخ  ورف  ار  يرگنایصع  ياهراوید  اه ، هراپمخ  زا 

.درک یهاوخ  حتف  ار  تنیمزرس  ياه  هزاورد  وت  هاگ ، نآ  و  ... 

يریدن هیقر  / بمب ناراب  ریز 

.شا هتسکش  مه  رد  توریب  اب  شا و  هدش  روصحم  سدق  اب  شدادغب ، دابآ  بارخ  اب  بایرد ؛ شیاه  مخز  مامت  اب  ار  نیمز  یهلا !

اب مینک  هچ  تسا ؛ هدناشک  موش  ياه  سوباک  هب  ار  نوتیز  عرازم  اه و  ناتسلخن  زبس  باوخ  دزو ، یم  ویوآ » لت   » زا هک  ینافوت  یهلا !
دوخ رد  ناکدوک ، يزاب  یب  بمب ، ناراب  ریز  هک  ییاه  هچوک  اب  دنا و  هتفرگ  هانپ  یب  ناگدنرپ  زا  ار  نامـسآ  هک  یگنج  ياهامیپاوه 

؟ دنا هتفرورف 

شمارآ معط 

یم دنراپـس ؟ یم  كاخ  هب  اه  ناتـسربق  رد  ندرک ، اوه  ياج  هب  ار  ناش  یکداـبداب  ياـهوزرآ  ناـکدوک ، هنوگچ  هک  ینیب  یم  یهلا !
كرت هنوگچ  شمارآ ، نیریـش  معط  ترـسح  رد  ناش  هنـشت  ياه  بل  دزاون و  یم  گرم  گنهآ  ناشاه  کبل  ین  هنوگچ  هک  يونش 

! تسا هدروخ 

مره

نآ بات  نیمز  .تسا  هدرک  نیگنـس  ندیـشک  سفن  يارب  ار  اوه  تسا ، هتـساخرب  ندرا  دور  یبرغ  لحاوس  زا  هک  هتخوس  ياه  هوکش 
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...ار تا  سردایرف  ناسرب  درادن ؛ ار  دولآ  نوخ  ییالال  همه 

ص:25

هرامش 91 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


، هنیدآ مادـک  ندـمآ  اب  تسـشن و  دـهاوخ  ورف  یک  موش ، نافوت  نیا  درک ؟ دـهاوخ  اهر  یک  ار  اـم  لـیباق ، ثاریم  نیا  گـنج ، یهلا !
؟ دمآ دهاوخرد  زازتها  هب  تینما 

یفراع رصاندمحم  / هداتسیا لسن 

اـشامت هب  کلف  .دنتـسکش  ار  نمیرها  مسلط  گنج ، راد  وریگ  رد  هک  ار  هداتـسیا  لسن  درک  یمن  رواب  یـسک  .تشارفارب  تماق  نانبل ،
.دندنخ یم  یکاخ  هرک  ياه  ناسنا  هب  دنا و  هدیشک  دق  یخرس  ياه  لگ  هچ  لگنج ، نوناق  ورملق  رد  هک  دنیبب  ات  دوب  هتسشن 

دنلبرس نانبل 

ریت و اب  کنات ، پوت و  اب  دـناوت  یمن  متـس  هک  دز  راج  نوخ ، جومرپ  يایرد  رد  مطالتم  کشوم ، بمب و  بیهل  رد  رو  هلعـش  ناـنبل ،
.ار ما  يدنلبرس  دنک  ورد  لسلسم ، بمب و  اب  گنفت ،

.دش دنلبرس  نانبل ، و  ... 

یفراع رصاندمحم  / لجا یب  گرم 

تسا هدرک  يراج  دایرف  نمچ  جومرپ  لای 

تسا هدرک  يراج  دالوپ  زا  رترب  یمشخ  گنس ،

هوک شود  يور  هداتفا  یگدادلد  هشیت 

تسا هدرک  يراج  داهرف  رس  زا  نوخ  نوتسیب ،

رفک خاک  رد  درب  یم  ار  لجا  یب  گرم  بمب ،

تسا هدرک  يراج  داحلا  مدرم  مکح  هک  نوچ 

تخرد زبس  تماق  رب  نازخ  لصف  دزو  یم 

تسا هدرک  يراج  داشمش  هخاش  زا  درز  گرب 
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دکچ یم  رتوبک  نوخ  رو ، هلعش  گنشف  زا 

تسا هدرک  يراج  دایص  ار  هچوک  خرس  گنر 

راهب رد  دفوکش  یم  مدرم  دنخبل  اب  كاخ 

تسا هدرک  يراج  داب  رب  اهر  نت  زا  رس ، هچنغ 

نامز هچیرد  زا 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش جنپ 

رذآ 1385  2

هدعق 1427 يذ   1

nov.2006.23

يداب تهزن  / تسا مالسلاراد  اجنیا 

هب ور  كالفا ، رب  هدیـشکرس  ياه  هتـسدلگ  نوچ  نام  ياه  تسد  دنز و  یم  رـس  وت  ییالط  دبنگ  علطم  زا  ام  هاگن  باتفآ  حبـص ، ره 
یم رپ  نامدوجو  نحـص  رب  ینابرهم  رتوبک  نارازه  دوش و  یم  وت  داـی  لـالز  رطع  زا  رپ  ناـملد ، یلگ  يوبـس  .دور  یم  ـالاب  نامـسآ 

هب ار  ام  تمرح  لباقم  زا  روبع  ماـگنه  هک  تسا  یمالـس  رطاـخ  هب  دراـب ، یم  اـم  يور  رـس و  رب  زور  ره  هک  فطل  همه  نیا  دـشک و 
.نیمز يور  تشهب  تمالس ، ملس و  يارس  تسا ؛ مالسلاراد  اجنیا  ییوگ  دراد ؛ یم  او  فقوت  يا  هظحل 

یسرپ یم  ار  ام  لاوحا  وت 

خـساپ دـنک ، یم  نیمـضت  ار  اـم  زور  ماـمت  یبوخ  ریخ و  هک  تمرح  لـباقم  رد  هاـتوک  یناـحور  روضح  نیا  هک  میناد  یم  بوخ  اـم 
یماگشیپ نیا  يوشن !؟ مدق  شیپ  ندرک  مالس  رد  یشابهلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رتخد  دوش  یم  رگم  .تسام  هب  وت  هنامیرک 

تسا تفرعم  نیا  ار  ام  اجک  هنرگو  دنک ؛ یم  میلست  وت  ربارب  رد  تدارا  ینتورف و  هب  ار  ام  لد  هک  تسام  لاوحا  يوج  سرپ و  رد  وت 
هیام یب  ياه  تداع  زا  تسد  هک 
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یتاظحل يارب  درب ، یم  تملظ  يارقهق  هب  دوخ  اب  ار  ام  هک  ایند  كانلوه  باتش  نیا  رد  میرادرب و  نام  یگدنز  زیچان  ياه  هتساوخ  و 
؟ مینیبب ار  وت  مینک و  لمأت 

...ام رهش  هناگی  عمش 

، دشابن وت  هناتسم  رطع  رگا  .دوب  دهاوخن  یتباجا  نم  بناج  زا  دشابن ، وت  يادص  ات  .تسین  یفاک  نم  نتـساخرب  اج  زا  وت ، ندید  يارب 
؟ دناشک دهاوخ  ییادیش  یگناورپ و  هب  درک و  دهاوخ  ادج  نام  یگدنز  ریقح  ياه  هلیپ  زا  ار  ام  هناهب  مادک 

هار ات  دنیاشگ  یم  رپ  وت  دای  ياوه  رد  دنوش و  یم  هناورپ  وت ، مالس  قوش  هب  زیچان ، کچوک و  نارازه  زور ، ره  ام ! رهـش  هناگی  عمش 
.دنزومایب ار  ییادیش  مسر  و 

یجنپ هجیدخ  / نابرهم روضح 

كاخ هماش  رد  تسفن  یتشهب  يوب  هک  نیمه  دـش ، غارچلچ  ار  ناهج  کیرات  ریدـقت  تهاگن ، نشور  ياه  هراتـس  يدوشگ و  کلپ 
ناجیه ، اهربا دندیـشک و  كرـس  كاخ  لد  زا  هتـسد  هتـسد  تیاه ، مشچ  ياشامت  هب  اه  سگرن  دش ، ابیز  زبس و  نیمز  هدنیآ  دیچیپ ،

زاونلد و گنهآ  .دنزب  هرگ  تهاگن ، ینامـسآ  تیموصعم  هب  ار  شیاه  هفوکـش  مامت  راهب ، ات  يدـمآ  .دـندیراب  قوش  هب  ار ، تندـمآ 
! داب هتسجخ  كاخ  هرتسگ  رد  تیاه ، مدق  هنامیرک 

تبرغ ياه  فینصت  رهاوخ 

، هنامرحم زار  کی  هیبش  نامـسآ  نیا ، زا  شیپ  ار  وت  .دـجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  نیمز  .تسا  هدرک  رپ  ار  ایند  مامت  سای ، لگ  يوب 
هدنکآ تندمآ  رطع  زا  .دیشک  یم  سفن  دوعوم ، هقیقد  نآ  قوش  هب  ار  شیاه  هظحل  مامت  كاخ ، .دوب  هدرک  اوجن  كاخ ، شوگ  رد 
همطاف ياه  مشچ  ینابرهم  یلالز و  تهاـگن ، يافـص  هک  دنـسانش  یم  ار  وت  اـهدور  ماـمت  .اـیند  هدـماین  هتفر و  ياـهزور  ماـمت  تسا 

مامت ار  وت  تبرغ ! ياه  فینصت  رهاوخ  يا  .تسوت  روضح  زا  راشرـس  نیمز ، ياه  هرطاخ  وناب ! .دشک  یم  ریوصت  هب  ار  مالـسلااهیلع 
.دشکب سفن  یمک  تا  ینامسآ  ياوه  رد  كاخ  راذگب  .دوب  هار  هب  مشچ  ناهج ،
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تسوت ندمآ  فرح  اج  همه 

.تسوت ندمآ  وت  فرح  اج  همه  مق ، ات  هنیدم  قوش ؛ زا  دنا  هدیود  هفقو  یب  ار  تندمآ  ریسم  مامت  اه ، هداج 

لامک هب  مدق  هب  مدق  ار ، قشع  ات  يا  هدمآ  .دنک  دایرف  هشیمه  ات  ار  مرک  نادناخ  یگنادواج  تیدبا ، هرجنح  ات  يا  هدـمآ  دـنیوگ  یم 
.یناسرب

ار تیاه  مدق  در  خیرات ، دیـشک و  دهاوخ  شود  رب  هناقـشاع  ار  تجنر  راب  هلوک  نیمز ، ياه  هناش  جنر ! تبرغ و  راد  ثاریم  يا  وناب !
.دننک یم  اوجن  ار  وت  زار  اه ، هدرپ  مامت  سپ ، نیا  زا  .دومیپ  دهاوخ  اه  هداج  اهریسم و  رد 

.نیمز هتسخ  ياهزور  ررکت  رد  تسا ؛ نیریش  قافتا  کی  تندمآ ، هتسخ ، ياه  لدرب  تسا  یمهرم  تندمآ ، وناب !

تا ینابرهم  ياوه  رد 

هب ار  مقاتـشم  ياه  مشچ  ات  مزیوایب ، تتمارک  زا  رپ  ناماد  هب  ار  میاه  تسد  اـت  تا  یناـبرهم  زیرکی  ياوه  رد  ما  هتفرگ  لاـب  هنارتوبک 
.مدنبب لیخد  تا  ینابرهم  هرجنپ 

يوناب مسانش ، یم  ار  وت  .يروایب  اه  بل  هب  ار  دنخبل  ینک و  هیده  اه  لد  هب  ار ، قشع  ات  يا  هدمآ  هک  ار  وت  رود ؛ زا  مسانش  یم  ار  وت 
! داب هتسجخ  یتسه ، همه  رب  تندمآ ، هناراهب  .مشک  یم  سفن  وت  ياوه  رد  تسا  يدنچ  مق ! راوگرزب 

يدمحم سابع  / تندمآ رطع 

دنا هدروخ  دنگوس  اه  هراتس  .زاجح  غارچ  یب  ياهزور  نیرت  کیرات  رد  مالسلااهیلع  ارهز  تردام  یمارگ  ياهدنخبل  دننام  ییادیپ ؛
.دننامن ادج  وت  زا  یندز  کلپ  یتح  هک 

.تسا هتسشن  امش  هناخ  ترواجم  رد  نامسآ  دنا و  هداد  رییغت  وت  دوجو  لالز  يوس  هب  ار  ناشریسم  اهدور ،

اه لخن  .دنا  هدیراب  اه  تشد  نیرترود  هنهپ  رد  ار  تیاه  سفن  رطع  مه  اهربا  دـنا و  هدروآدورف  رـس  مه  اهراشبآ  تندـمآ ، قوش  هب 
.دنا هداد  هیده  داب  هب  ار  ناشیاه  بطر  رطع  تندمآ ، قوش  هب 
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مسیون یم  وت  يارب 

يزور مناد  یم  .درک  یهاوخ  تمرح  ناـمهم  ار  يرامـش  یب  ياـهرتوبک  هک  وت  .دـناوت  یناراـب  اـهربا ، همه  هک  مسیون ؛ یم  وت  يارب 
؟ ما هدرکن  كرد  ار  وت  تمـصع  ياه  همـشچرس  زونه  هک  مسیونب  وت  زا  هنوگچ  .دزیخرب  باوخ  زا  نیمز  وت ، مان  اب  هک  دمآ  دـهاوخ 

.متسین شیب  يا  هدشمگ  وت ، مان  زاغآ  رد  زونه  هک  نم  مالسلااهیلع ؛ هموصعم  مسیونب  هنوگچ 

بشما .تسوت  مان  زاغآ  بش  بشما ، .دنک  مرگ  ار  مناج  دناوت  یم  وت  دیشروخ  اهنت  مرتدرس ؛ اه  ناتسمز  همه  زا  نم  هک  نک ؛ ممرگ 
.تسوت دلوت 

دهد یم  تشهب  يوب  تسَفَن 

ار يراظتنا  مشچ  رارق ، یب  ياه  هراتس  نایم  رد  مه  نم  تندمآ ، بش  رد  ات  تشگ  یمرب  نامز  شاک  .ددرگرب  نامز  دهاوخ  یم  ملد 
.دندوب هدرک  شومارف  ار  باوخ  تندمآ ، راظتنا  مشچ  اه ، هراتس  همه  هک  هاگ  نآ  مدیمهف ؛ یم 

.مدرک یم  سح  ار  تشهب  تیاه ، سفن  يوب  زا  ات  مدوب  كاخ  يدمآ ، هک  بش  نآ  تساوخ  یم  ملد 

هداز یقت  هبیط  / ناراهب يوب 

! تا هشیمه  ياه  ینابرهم  رطع  تسا  ینتشاد  تسود  ردقچ  ردپ ! ياه  مشچ  عورف 

! تمارک يوناب  يرثوک ، ياه  هیآ  رابت  زا  وت  .يا  هتسویپ  قشع  هب  يدش و  هداز  قشعزا  وت 

.تسا ناور  وت  تمارک  تمس  هب  هدنار ، اج  همه  زا  هک  تسام  بهتلم  ياه  بلق  نیا ،

! یهد یم  تمصع  يوب  ردقچ  وت  یتسار ،

وت دلوت  هصق 

.دیماان هتسخ و  ياه  لد  لاسکشخ  رد  دیورب  هزات  یناراهب  ات  يا  هدمآ  وت  وناب !

.یهد یم  خرس  لگ  يوب  وت ، .اه  یکاپ  ناتسغاب  زا  يدییور  موصعم ، یلگ  نوچ 

.هنابیرغ ياه  تبرغ  يربص و  دنزرف  وت  .ییوزرآ  دیما و  ياه  تسد  رود  نشور  ياه  قفا  وت ،

! مق یناراب  يوناب  تسا ، يراج  تمارک  تمان ، .دسرب  شبیرغ  يانشآ  هبات  دوشگ  لاب  هک  تسا  ییوتسرپ  دلوت  هصق  وت ، دلوت  هصق 
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یسوط اروح  / همیرک يوناب 

.دزیر یمورف  تنامشچ  زا  هتشرف  ینیرت و  كاپ  وت  ینک ! یم  هاگن  هناکدوک  يدنخ و  یم  هناموصعم  هچ 

؛ دریگ یم  هشیر  تموصعم  نادناخ  راسخاش  زا  تلاصا ، یکاپ و 

.نیمز نامسآ و  همیرک  یتیب و  لها  میرم  يا و  هتفرگ  مان  هموصعم  هک  وت  یکاپ 

نیمز هلهله 

هسیر .دننامب  روک  دنرادن ، ار  وت  ندید  بات  هک  ینامـشچ  ات  دنزیر  یم  شتآ  رب  دنپـسا  اه  هتـشرف  .دنک  یم  هلهله  ار  تندمآ  نیمز ،
.تیب لها  همیرک  تسوت ؛ ندمآ  نمی  هب  همه ، نیا  .تسا  هدش  هدیشک  نیمز  ات  نامسآ  زا  رون ، ياه 

.تشاد ار  وت  هحیار  شطع  نم ، نیمزرس  يدوب و  یتشهب  هناحیر 

تیاهزورآ نزهار  هار ، هک  سوسفا  .ینک  تمـسق  دوخ  ياه  هناش  اب  ار  شتبرغ  مغ  یـشاب و  ردارب  تولخ  مدـمه  سینا و  ات  يدـمآ 
! درواین بات  ار  هودنا  همه  نآ  تروجنر ، نت  دش و 

زا

.وت ياه  غاد  دای  هب  میا ، هدرک  نشور  هک  تساه  نرق  ار  نام  ياه  کشا  سوناف  رادیاپ ، سوسفا  نیا 

دهد یم  سوت  يوب  مق ،

ردـقچ ینارون ، ياهراون  نیگنر و  ياه  غارچ  هلاـه  رد  تمرح ، ییـالط  دـبنگ  .میا  هتـسب  نیذآ  تدـالیم  نمی  هب  ار  نامرهـش  زورما 
تسا و لگ  اج  همه  .دـیچیپ  یم  رهـش  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  تسا ، دـنلب  اه  هرانم  زا  هک  يداش  یقیـسوم  تسا ! هدـش  یتوکلم 

.دنا ینامداش  زا  راشرس  همه  ینیریش ؛

رادید هب  يردارب  دیاش  تسا ؛ هدمآ  شابداش  تینهت و  هب  بیرغ  يرفاسم  دیاش  تسا ! هتفرگ  سوت  رطع  مرهـش ، ارچ  مناد  یمن  اما  ... 
...دیاش ...يرهاوخ 
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نایرقاب دیمح  / هنییآ لگ و  يوناب 

، تردام دای  ات  يدش  دلوتم  وت  .يدوبر  شیوخ  ناقشاع  لد  زا  لد  يدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هنیدم ، قشع ، هشیمه  رهش  رد  وت 

نیمز رب  مدق  وت  یشخبب ، یتسه  فدص  هب  ار  فافع  ّرد  ات  يدمآ  ایند  هب  وت  .ینک  افوکش  ماّیا  غاب  رد  ار  مالسلااهیلع  هیـضرم  يارهز 
اب ات  يدـمآ  ایند  هب  وت  .يدورـس  ار  قشع  لزغ  نیرتابیز  شیوخ ، هناقـشاع  روضح  اب  وت  .ینک  یکالفا  ار  ایند  یکاخ  گنر  ات  يداهن 

.یتباجن یکاپ و  همشچرس  وت ، .يروایب  ناغمرا  هب  مق  ریوک  يارب  ار  راهب  شیوخ ، زبس  روضح 

سیونریز

! داب كرابم  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  اخس ، دوج و  رهظم  افو ، رهم و  يوناب  دالیم 

هموصعم

! كرابم تدالیم  دزاون ؛ یم  ار  اه  لد  ماشم  هک  تسا  یتشهب  میسن  نوچ  وت ، دالیم  رطع  ناج !

.دشخب یم  توارط  قاتشم ، ياه  ناج  هب  يراهب ، ياه  هفوکش  نوچ  تدالیم  ناج ! هموصعم 

! داب هتسجخ  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  اه ، لد  هبعک  اضر ، هدید  رون  دالیم 

يردیح ارهز  همطاف  / وت نابرهم  هاگن 

تنابرهم هاگن  دادتما  هب  ناگتشرف  .دیوگ  یم  مالس  ار  وت  دنک و  یم  فاوط  تدوجو  درگ  رب  شا  ینارون  هاگن  اب  حبص  ره  دیـشروخ 
هب هناقـشاع  هتـسب ، لـیخد  لد  نارازه  زور  ره  .ینک  یم  هاـگن  رهـش  مدرم  هب  رارق  یب  مارآ و  وت  دـننک و  یم  زاورپ  مرح  توـکلم  اـت 

.يور یم  ناشزاوشیپ  هب  ییاشگ و  یم  ار  تتمارک  ناماد  وت  دنیآ و  یم  تیوس 

تندمآ نمی  هب 

.تسوت دالیم  زور  زورما ، .دنخرچ  یم  نامسآ  عمش  درگ  رب  تندمآ ، زا  تسم  هک  تسا  یقشاع  ياه  هناورپ  همه  دالیم  زور  زورما ،
لـالز ياـه  هرطق  تندـمآ ، نمی  هب  .مشک  یم  رپ  دـنوادخ ، هدـش  ناراـبلگ  شرع  اـت  تندـمآ ، ینامـسآ  ياوه  رد  نم  ییآ و  یم  وت 

.دپت یم  راهب  بلق  تندمآ ، نمی  هب  .دنریگ  یم  دیما  منبش  اه ، یقاقا  مامت  زا  تباجتسا ،
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يراج تمارک 

باتفآ يوس  زا  دیآ  یم  ییوناب 

یتیاضر قوش  هب  هک  يا  هناورپ  دـیآ ؛  یم  یکدوک  .دوش  یم  مدرم  ياه  هظحل  يراـج  شتمارک ، هک  دـیآ  یم  ناـشخرد  يا  هراـتس 
.تسا قشع  ثیدـح  ریـسفت  هک  دـیآ  یم  ییوناب  .رهـش  ياه  غاب  مامت  يوناب  دـش و  دـهاوخ  هتـسخ  ياه  غارچلچ  راید  راپـسهر  زبس 

.دش دهاوخ  هدیکشخ  ياه  همشچ  مامت  يافش  هک  دیآ  یم  ییوناب 

يدحوم همیهف  / مق باتفآ 

نیمز هب  ار  یهلا  راونا  نیرت  غورفرپ  زا  يوترپ  دـنوادخ ، .هنیدـم  تمـس  زا  دـشخرد  یم  زورفا ، ناـهج  يدیـشروخ  ناـشخرد  ؤلـألت 
، هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  كاپ  هلالس  ناتسلگ  زا  يا  هفوکش  يور  ندید  قوش  هب  شرع ، زا  کیالم  زاورپ  .تسا  هتشاد  ینازرا 
برق و نیمزرـس  مق  شروضح ، فطل  دوجو و  نمی  هب  ات  هدـمآ  رهم  يوناب  .تسا  هتفرگ  باتـش  راثیا ، قشع و  هنییآ و  رهم و  يوناـب 

! یمارگ شندمآ  .دناوخارف  شتمارک  ناتسآ  هب  ار  یناهج  ات  هدمآ  دوش ، تباجا 
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هیبیدح حلص  زورلاس 

يریدن هیقر  / شمارآ هیاس 

یقرف .دنورب  دیاب  تسا و  هرمع  جح  زاغآ  نیا  .دنیاس  یم  مارحلا  دجسم  سدقت  هب  ار  دوخ  یگدنب  ناناملسم ، هک  تسا  هدید  باوخ 
.ینابرق يارب  رتش  داتفه  اب  دنیآ  یم  مه  درگ  دنشاب ، هک  هلیبق  ره  زا  دنک ؛ یمن 

فیرحت زا  يا  هلاه  دنچ  ره  تسین ؛  هفارخ  ادخ  هناخ  ترایز  هک : دـیوگب  دور  یم  تسا ، هدیـشک  شود  هب  ار  میهاربا  تلاسر  هک  وا 
.دشاب هدناشوپ  ار  نآ 

زا ار  بوشآ  رکف  ات  دوش  یم  راپـسهر  مارح ، یهام  رد  ترایز  قوش  هب  .دـننیبب  هتـشارفا  هبعک  زارف  رب  ار  شنید  ناگمه ، اـت  دور  یم 
.دیادزب ریگرد  ياه  نهذ 

دز دهاوخ  جوم  تینما  اجنیا 

یب دش ؛ دـهاوخ  لزان  گرزب  يزوریپ  دز و  دـهاوخ  جوم  تینما  اجنیا  دـییاشگب ! راب  .تسا  هدـمآ  دورف  هیبیدـح  رد  ربمایپ  هقان  الاح 
اهنت هار  همین  رد  ناتربمایپ  ادابم  هک  دیدنبب  دهع  دیاب  .تسا  هدنامن  يزیچ  ناوضر  تعیب  هب  رگید  .دیآ  نوریب  ماین  زا  يریـشمش  هکنآ 
نابز وا  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  مامت  راـک  دـیایب ، هک  ورمع  نب  لیهـس  .دـیناسرب  جوا  هب  ار  دوخ  ناـمیا  دـیاب  دوش ! بآ  رب  شقن  دـنامب و 

.دوش لوکوم  دعب  لاس  هب  دنچ  ره  دیا ؛ هدمآ  ترایز  يارب  اهنت  امش  تسا و  شیرق 

.ضحم دیحوت  وس  رگید  مامت و  كرش  وس  کی  دوش ؛ یم  زاغآ  هرکاذم 

! كرابم يزوریپ 

.دورب رانک  مهّللا  کمسب  عفن  هب  میحرلا ،» نمحرلا  هّللا  مسب   » دیراذگب

.دوش هتشون  هّللا » لوسر   » بقل یب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مان  راب  نیا  دیهدب  هزاجا 
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.تسا هانپ  یب  لیابق  دوس  هب  امش و  عفن  هب  نیا  دنیشنب ؛ ورف  شیرق  یهاو  بصعت  دیاب  .دیسرتن  هماندهع  دافم  زا 

هکم ناکرشم  رگا  یتح  تسا ؛ یفاک  مالسا ، ریثکت  يارب  حلص  لاس  هد  دنـشکب ! سفن  نامیپ  نیا  هیاس  رد  هکم ، ناناملـسم  دیراذگب 
.دنریگب هدیدان  ار  دوخ  نامیپ 

ناتکرابم

.دیدرگرب ناتراید  رهش و  هب  دینک و  ینابرق  ار  اهرتش  لاح  .تسامش  يزوریپ  زاغآ  نیا  داب !

یسوط اروح  / دیشروخ ربص 

.شا يدیحوت  هاگداز  زا  رود  دوب ؛ هنیدم  رد  ادخ  لوسر  .تشذگ  یم  ترجه  زا  لاس  شش 

!؟ دش دهاوخ  هدوشگ  ناشیور  هب  هکم  ياه  هزاورد  ایآ  .دوب  مولعمان  يرفس  یهار  الاح  هدید و  ایؤر  رد  ار  هبعک  فاوط 

« ْکیَّبل َّمُهَّللا  َْکیََّبل  « ؛ دوب هداتفا  هار  هدرپس و  نابراس  هب  لد  دیما ، ناوراک 

!« دیتسیاب دیاب  : » دنتفگ هنیک  مشخ و  دایرف  اب 

حلص و يارب  هک  دنتفگ  ناناملـسم  .دش » دیهاوخ  ور  هب  ور  شیرق  نیگآرهز  ياهریـشمش  اب  دییایب ، رت  شیپ  رگا  : » دنتفگ .دنداتـسیا 
لاس هن ! لاسما  تسا ، ترایز  رگا  : » دنتفگ راکنا  تجاجل و  اب  .دنا  هدمآ  ترایز  يارب  يزیر ، نوخ  گنج و  هن  دـنا ؛  هدـمآ  شمارا 

فاوط هب  شمارآ  رد  ات  رگید  لاس  ات  درک  دهاوخ  ربص  ییادج ؛ هن  تسا ، هدمآ  لصو  يارب  هک  دومرف  ربمایپ  میوش .» هدامآ  ات  رگید 
.دیایب دیحوت  هبعک 

رد امـش  تشاد ؛ میهاوخن  يراک  امـش  اب  زین  ام  دیریگن ، تراسا  هب  ارام  نارای  تشک ؛ میهاوخن  امـش  زا  زین  ام  دیـشکن ، ام  زا  : » دومرف
.هیبیدح حلص  دش ؛ اضما  هیبیدح  رد  هک  ار  ینامیپ  دنتفریذپ  دریگ .» مارآ  ربص ، هب  اه  ینمشد  ات  امش  ناما  رد  ام  ام و  ناما 

نیبم حتف 

هنیدم يوس  هب  تشگ  یم  زاب  هار  همین  زا  ادخ ، هناخ  ناریاز  ناوراک  تسب و  یم  ریگلد ، یبورغ  رد  ار  شیوخ  نامشچ  دیشروخ ،

.دیشخرد یم  هبعک  هکم و  هرطاخ  ناش ، ینامسآ  ياه  کشا  هقلح  رد 
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ََکلانْحَتَف ّانِا  دوشگ : دهاوخ  ناشیور  هب  يزوریپ  هزاورد  هکم ، هک  ار  ینـشور  يادرف  .تشاد  بل  رب  دـیما  دـنخبل  اه ، ینابرهم  لوسر 
.انیبُم اْحتَف 

هحفص نیرتدیپس 

زا دـنا و  هدرک  دوبان  هدروخ و  راـگزور  ياـه  گرب  زا  ار  يزیرنوخ  هنیک و  لـهج و  هتـشذگ  اـه ، هناـیروم  منز ، یم  قرو  ار  خـیرات 
.دنا هتشاذگن  یقاب  يزیچ  راگزور ، هایس  ياه  هحفص 

ياج هب  يرایسب  دیپس  ياه  هحفص  تبحم ، حلـص و  زا  اه ، یتسود  يردارب و  زا  اه ، يرابدرب  ربص و  زا  اه ، ینابرهم  تشذگ و  زا  اما 
.تسا هحفص  نیرتدیپس  هیبیدح ، حلص  تسا و  هدنام 
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نیفعضتسم جیسب  زور 

هراشا

هبنش کی 

رذآ 1385  5

هدعق 1427 يذ   4

nov.2006.26

یپ نتورف  هبزور  / رادیاپ تماق 

وت .دیور  یم  ملد  رد  منبـش  هفوکـش و  زا  يراهب  ینک و  یم  هیده  نم  هب  ار  هظحل  نیرت  ییایرد  منیب ، یم  هک  ار  وت  رادیاپ ! تماق  يا 
ار وت  منیـشن ؛ یم  اشامت  هب  ما ، هیده  نیرت  ییایرد  رد  ار  وت  مراذگ و  یم  قفا  هچقاط  رب  لالز ، يا  هنییآ  نوچ  ار  ملد  منیب ، یم  هک  ار 

.دنک یم  تسم  ار  نامسآ  تیاپ ، در  یکاخ  يوب  زونه  هک 

وت رب  مالس 

، تبحم توکلم  رد  ار  هسامح  زاورپ و  ینعم  هک  وت  رب  مالـس  يراد ! نتفکـش  يارب  يراـهب  تا ، ییاـیرد  تولخ  رد  هک  وت  رب  مـالس 
! یهد یم  تعسو 

! راهب قیاقش و  تیثیح  ییاه و  هلال  يوربآ  هک  وت  رب  مالس 

ما هدمآ  ترادید  هب 

.تسا راشرس  وت  یتشهب  رطع  زا  نامسآ  نیمز و  تسوت و  زور  هک  يزور  رد  ما ؛ هدمآ  ترادید  هب 

باتفآ يادنلب  هب  تمواقم ، منهذ ، رد  تسا و  يراج  جیسب  رطعم  مان  منابل  رب  .تسد  رد  ینآرق  یلگ و  هخاش  اب  ما ؛ هدمآ  ترادید  هب 
.تسا هتسب  شفن  نامسآ  تفه  و 
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! دیهش یجیسب 

اب تارطاخ  .ما  هدمآ  رپرپ  خرـس  ياه  هلالآ  ترایز  هب  وت و  رادـید  هب  دـنا ، هدرک  مگ  یلگ  هک  یناسک  همه  اب  ملد و  اب  هارمه  زورما ،
، کی يالبرک  و  نیو » جـنپ  «، » هچبلح  » تارطاخ .تسا  يراج  میاه  مشچ  لد و  رد  هک  تسا  ناهج  هناخدور  نیرت  ناور  ندوب ، امش 

.جنپ تسیب و  يالبرک  ات 

مدوخ يارب  يا  هحتاف 

! ناوخب يا  هحتاف  دیوگ : یم  یسک 

.مناوخب هحتاف  مدوخ  يارب  راذگب  دیواج ، هدنز  همه  نیا  روضح  رد  میوگ : یم  مرگن و  یم  نادیهش  رازلگ  جاوم  يایرد  هب 

تسا زییاپ 

، بورغ

نینوخ تسا  يا  هیفچ 

ناتسهوک ياه  هناش  رب 

تسود ِنادیهش 

ار نامسآ 

! دننز یم  لاب  لاب 

هناسمتلم

مرگن یم  میاه  تسد  هب 

نیمز

تسا یلاخ  رتوبک  زا 

و

زونه نم 

.ما هدرواینرد  لاب 

هرامش 91 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:38

هرامش 91 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیسح یلعدیس  / جیسب

مه زونه  وت 

یهد یم  ههبج  ياهزور  يوب 

قشع ياهزور  يوب 

مزر ياهزور  يوب 

رحس ینامسآ  مزب  يوب 

ههبج كاخ  هک 

دوب وت  نشور  ياه  مشچ  ياه  هراتس  رد  قرغ 

هلمح زور  و 

بش همین  ياه  هناگ  ود  نآ  رطع 

دوب وت  نشوج 

مه زونه  وت 

یهد یم  ههبج  ياهزور  يوب 

تنمشد هک  نامز  نآ  يوب 

وت مان  دعر  يادص  ندینش  زا 

دوب جیگ  گنگ و 

دوب جیسب  وت  مان 

تسا یجیسب  وت  مان 

كاخ گنر  ياه  سابل  نامه  اب 
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كالپ همانسانش و  نامه  اب 

نامه اب 

تشاد وت  ینامسآ  مان  هک  یتبیه 

ِیجیسب نامه  وت 

؛  يا ههبج  قشع و  رصع 

طقف

تسا هدش  ضوع  ترگنس 

سردم نسحدیس  هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا
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هعمج

رذآ 1385  10

هدعق 1427 يذ   9

Dec.2006.1

یتاجنروپ یفطصم  / يدازآ هنارت 

هایس ياه  همکچ  یهاوخ ، يروهمج  مان  هب  .دهدب  ناج  نینوخ ، دنزب و  لاب  لاب  ناخ ، اضر  يومخا  هاگن  ریز  يدازآ ، هدنرپ  دوب  رارق 
.دننزن مد  روز ، میلست  همه  دروایب و  راشف  مدرم  هنیس  رب  نیگنس ، و 

، ادص یب  مارآ و  دـمهفن و  يزیچ  یـسک  دوش ؛ كاپ  همه  نهذ  زا  اهتـشارپ ، ياه  لوغ  هب  یگتـسباو  در  لالقتـسا و  هرطاخ  دوب  رارق 
.دنریمب سفق  رد  همه 

هنارت يرانق ، دـنمورین  اما  کچوک  يولگ  یتقو  دنتخانـش ؛ همه  .دنتـسناد  همه  اما  تخانـش ؟ یم  هچ  یـسک  تسناد ؟ یم  هچ  یـسک 
.دناوخ يدازآ 

دنلب یمان  سردم ؛

موهفم اب  هک  تسا  يدرم  ِگرزب  سرد  نیا ، .دیـشکن  مه  هآ  کی  یتح  یلو  دـنازوس ، ار  سردـم  هنادرم  ياه  هنوگ  دادبتـسا ، یلیس 
.دنک یمن  یتشآ  ریقحت ، روز و  اب  تسا و  نابرهم  يراوگرزب ،

رد ار  گرم  دیعبت و  یلیـس و  سبح و  هک  یـسک  تقیقح ؛ یتسیز و  هداس  يابیز  مان  تسا ؛ ندوب  یمدرم  داهتجا و  دنلب  مان  سردم ،
.تسناد یمن  يزیچ  یگدازآ ، تقیقح و  باتفآ  ربارب 

كاوژپ اورپ ، یب  دیمهف ، یم  اه  هوک  نینط  زا  هچ  ره  دوب و  هدناسرت  ار  سرت  شمالک ، تحارص 
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لوصح رد  يا  هدیاف  دزیرب ، منوخ  رگا  مراد  وزرآ  .مرادن  كاب  گرم  زا  هدیشوپ ، تایح  زا  مشچ  شکمشک ، نیا  رد  نم  : » درک یم 
(1) «. دشاب هتشاد  يدازآ 

تسا يراج  شا  هرطاخ  زونه 

حرط ای  ضارتعا  قطن و  يارب  دش  یم  نابز  درک ، یم  باجیا  هفیظو  هک  هاگ  نآ  نآرق و  ریسفت  هقف و  يارب  دش  یم  ملق  هاگ  سردم ،
.سلجم یسرک  رب 

رد سلجم و  خیرات  رد  نتورف  تلم ، عاجش  یگدنیامن  هرطاخ  هدنام و  رادیب  وا  مرگ  نیـشتآ و  مالک  زا  سلجم ، ياه  یلدنـص  زونه 
.تسا هدیچیپ  نامز  شوگ 

یجنپ هجیدخ  / ناتسراهب ِراهب 

ناج وت  هنارذوبا  مالک  اهنت  یلاها  توکس  نوخیبش  رد  دز ؟ یم  تبالصرپ  ياه  هرخص  هب  یلیس  هک  تهوکش  اب  ياهدایرف  تساجک 
.تشاد یم  هاگن  نشور  ار  تلادع  قاحا  تیاه ، فرح  زیگناروش  تسارح  .تفشآ  یم  ار  اه 

.درک دهاوخ  مگ  ار  راهب  ناتسراهب ، وت ، مارم  یب  وت و  یب  دّیس ! هآ ،

رد دش  دیـشروخ  تیادص  رهـش ، نامـسآ  رد  اهر  دـش  رتوبک  هتـسد  هتـسد  تیادـص  .تفرگ  لاب  تیادـص  درک ، ملع  دـق  تیادـص ،
.درک یباتفآ  ار  رهش  هایس  تسدکی  ياهزور  هریت و  ياهربا  تشونرس 

تا يراگدنام  زار 

هیده نیمز  هب  سای  کخیم و  هتـسد  هتـسد  تیابع ، هشوگ  زا  یتشاد و  یمرب  مدـق  رهـش ، ياه  هچوک  رب  هک  دوب ، زورید  نیمه  راگنا 
.يداد یم 

.تسا زیربل  تروضح  زبس  هناراهب  زا  ناتسراهب  زونه 

.دینش رهش  ياه  هچوک  مامت  زا  دوش  یم  اه ، لاس  زا  سپ  ار  وت  رطع 

.تسا یقاب  اه  هرطاخ  رد  هشیمه  ات  تا ، يراگدنام  زار 

تیاه سفن  نینط  زا  یلاوح  ياوه  زونه  .تسوت  يروبص  نویدم  ار  شا  ییاهر  رهش ،
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.دبات یم  ابیز  نشور و  ردقنیا  تا ، یناشیپ  باتفآ  یتقو  ار ؛  وت  درادن  راکنا  تئرج  يربا  چیه  .تسا  زیر  هفوکش  ، 

هک يدـید  یم  يدوب و  شاک  .دینـش  ناوت  یم  اه  هرجنح  مامت  زا  زورما  ار  تیادـص  .دـنا  هتـسشن  لُـگ  هب  زورما  تیاـه ، مخز  دـیس !
يدید یم  شاک  .دنا  هدیخرچ  هنیس  هب  هنیـس  تیاه ، يراگدای  دننک ! یم  لابند  ار  وت  ياه  ماگ  دیپس  ّدر  کچوک ، ياه  مدق  هنوگچ 

نیمز رب  یتخرد  چیه  رگید  يدرپس ، دیعبت  ياهربت  هب  هناقـشاع  ار  تدوجو  وت  هک  نامز  نآ  زا  دنا ! هتـسشن  راب  هب  هک  ار  تیاه  جـنر 
اه هشقن  دش و  راکشآ  اه  يزاب  داتفا ، اه  هدرپ  وت ، يادص  زا  سپ  .تفرن  باوخ  هب  یمـشچ  چیه  دنامن ، ماکان  يا  هناوج  چیه  داتفاین ،

! دش تام  تسایس ، يزاب  رد  سیلبا ، هنوگچ  يدید  یم  شاک  .بآ  رب  شقن 

ییاضر هدیمح  / تناید تسایس و 

.يزاـت یم  تاـهج  تاـعاس و  رب  شیپ  زا  رت  خرـس  هظحل ، هب  هظحل  .تسا  هتخادـنا  نینط  تشوـگ  رد  تاـظحل ، زا  يا  هزاـت  ياوـجن 
ياه ماگ  بوخ  يادـص  یتقو  دـنک ؛ یم  ینیگنـس  نم  ياه  هناش  رب  هودـنا ، ددرگ و  یم  وت  لابند  یلاوح ، ياـه  هچوک  رد  تداـهش 

.نامز تسا  هتخیر  مه  هب  تخس  .تسا  هتخاب  گنر  وت  زا  دعب  ياه  نازخ  رد  ناتسراهب »  » .مونش یمن  ار  تلاسنهک 

لالز ياه  سفن  مره  زا  راشرـس  اوه  ام » تسایـس  نیع  ام  تناید  تسام و  تناید  نیع  ام  تسایـس   » هک دچیپ  یم  تیادص  درمگرزب !
.یتسین تدوخ  اما  تسوت ؛

دیشروخ زا  راشرس 

تیور هب  تداهـش ، .دیـشروخ  زا  يراشرـس  وت  هدوهیب ! هچ  اـما  دـننک  یهت  شیوخ  زا  مارآ  مارآ  ار  وت  اـت  دـنا  هتـسشن  هاـگ  نیمک  رب 
.دنا هدش  رت  کبس  تیاه  هناش  عیسو ، لالز و  تحور  .يا  هدز  نوریب  تمسج  زا  وت  تسا و  هدوشگ  شوغآ 

.تسا هتفرگ  نایاپ  گرزب  يدرد  تا ، یناشیپ  گنر  رپ  طوطخ  تشپ  .دـشک  یم  راظتنا  تنیگنـس ، ياه  کـلپ  يور  هب  ور  سلجم ،
.تسا هدرتسگ  یگنادرم  ياه  هنماد  رب  تلاسنهک ، يابع  يا و  هدش  اهر 
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تداهش شوغآ  رد 

نوچ تداهـش  .یـشک  یم  تناوربا  يالاب  هدرتسگ  نامـسآ  رب  یتسد  .يا  هدرک  راوتـسا  نتفر  هرطاخم  رپ  ياه  هداج  رب  ار  تیاه  ماگ 
رد ار  رهـش  ياه  هچوک  راد ، شک  دنلب و  تیاه  ماگ  تسا و  هدش  هزات  روبع ، زار  تنابل  رب  .تسا  هدیود  تیاه  گر  رد  هزات  ینوخ 

.ددرون یم 

تیاه سفن  نیرخآ  .دراد  یم  او  شپت  هب  ار  رهش  تنوخ ، یمرگ  .دنکـش  یم  ار  نامز  تهب  تیاه  سفن  .دنز  یمن  کلپ  ناتـسراهب ،
.دوش یم  شوماخ  تنامشچ  يال  هبال  دیشروخ ، دوش و  یم  عورش  بش  .دونش  یم  هدیرب  هدیرب  رهش ، ار 

دندیساره یم  وت  زا 

ناهج هک  تسفن  ندمآرب  زا  دندیـساره  یم  درمگرزب ! .دـنک  یم  تشیاتـس  یپایپ  خـیرات ، .تسود  ناتـسا  رب  زج  يا  هدرواین  ورف  رس 
دق ياهراوید  زا  دندیساره  یم  .دفکشب  دخرچب و  رهـش  ياه  هچوک  رد  هک  تیادص  نینط  زا  دندیـساره  یم  .دنازوسب  ار  ناشکیرات 

.دوب وت  هدنبوک  مالک  قاتشم  هک  یسلجم  هدیشک 

؛ تسین يا  یشوماخ  ار  وت  تمظع  زگره  یلو  دندرک ؛ شوماخ  هثداح  خلت  ياهزیلهد  نیرت  کیرات  رد  ار  تیادص  دندیـساره و  یم 
.تسین يا  یشومارف 

يدمحم سابع  / منز یم  دایرف  ار  وت 

رب .دنا  هدش  يدنمونت  ياهورس  زورما  یتشاک و  وت  هک  يدنلبرس  ياه  لاهن  همه  لثم  تسرد  مراک ؛ یم  کچوک  ینادلگ  رد  ار  ملد 
.دننک كاوژپ  ار  تمان  نم ، اب  مفارطا  ياه  ناتسهوک  همه  ات  منز  یم  دایرف  ار  تمان  متسیا و  یم  یناتساب  ياه  هپت  يور 

ماما تراوگرزب  دج  تبرغ  دای  مروآ ، یم  ار  تمان  هک  یتقو  نسح ! دیـس  .موش  یم  وت  ینابرهم  هیبش  هاگ ، نآ  منز و  یم  دایرف  ار  وت 
.متفا یم  مالسلا  هیلع  نسح 

دچیپ یم  سلجم  رد  تیادص  زونه 

رد تیادـص  نینط  زونه  يدـنازرل ! یم  ار  متـس  ياه  نوتـس  يدرک و  یم  بهتلم  ار  مارآ  ياهدور  تمالک ، ره  اب  هک  اهزور  نآ  دای 
ار وت  ياه  مالک  رطع  ناتسراهب ، زونه  .دچیپ  یم  سلجم  نحص 
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تندـید قوش  هب  زونه  دـنا ، یلاوـح  نآ  رد  هک  ییاـه  هدـنرپ  ماـمت  ناتـسراهب و  ناـبایخ  سلجم ، ياـهراوید  .تسا  هدرکن  شوـمارف 
مارتحا هب  اه  یلدنص  دیآ ، یم  سلجم  نحـص  رد  ییاصع  يادص  هاگ  ره  .اهدیـسررس  همه  زا  رت  قیقد  یتح  دننک ؛ یم  يرامـشزور 

نامه دینـش ، دـنهاوخن  ار  وت  رطع  اه  نابایخ  اه و  هچوک  نیا  اضف ، نیا  اـهراوید ، نیا  هاـگ  چـیه  رگید  هک  غیرد  اـما  دنتـسیا ، یم  وت 
.ار تیادص  هک  هنوگ 

هزور نیرت  نیریش 

زا رت  نیریش  .ینک  یم  راطفا  رهز  اب  ار  تا  هزور  .دنا  هتساوخ  نارکوش  زا  رت  خلت  یتشونرس  تیارب  هک  یناد  یم  دنچ  ره  یـشون ؛ یم 
هیلع یبـتجم  نسح  ماـما  تدـج  هک  هنوگ  ناـمه  یـشون ؛ یم  ار  رهز  .دوـش  متخ  یگدـنرپ  هب  هک  يا  هزور  مرادـن ؛ غارـس  هزور  نیا 
دنا هدمآ  هک  یناسک  هب  يورس ، رهزا  رتراوتسا  زونه  .دوش  یم  زیربل  تقاتا  زییاپ  زا  راهب  رطع  هنینأمط ؛ اب  یـشون  یم  .دیـشون  مالـسلا 

؛ تسا هتفرگ  یگدـنز  يوب  تهایـس  راتـسد  دـننک ، یمن  سح  ار  تیاه  سفن  رطع  رگید  اهراوید  .يرگن  یم  دـننزب  تا  هشیر  هب  ربت 
! سردم نسح  دیس  تسا ، هتفرگ  ار  وت  يوب  ناج ، يوب 
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سلجم زور 

یجنپ هجیدخ  / نتفکش نوناق  بیوصت 

رازه هتسب ، ياهرد  نیا  تشپ  هک  یناد  یم  .یسیونب  رهش  یناشیپ  رب  ار  یتخبـشوخ  لالز ، يا  هشیدنا  هب  ات  تسوت  ياه  تسد  رد  ملق 
نابیتشک ار  رهـش  شیاسآ  تینما و  تسایـس ، ياه  نافوت  موجه  مطالت و  رد  ات  يدش  هدیزگرب  هک  وت  هب  تسوت ؛ هب  دیما  مشچ  رازه 

نیقی هک  زور  نآ  زا  .مداد  هیده  قودنص  هب  ار  وت  مان  يا و  هگرب  رد  مدرک  هصالخ  ار  میاهوزرآ  مامت  هک  زور  نآ  زا  تسرد  .يوش 
یشاب نم  يادص  ات  .ینیشنب  سلجم  ياه  یلدنـص  رب  نم ، ياج  ات  مدرک  تباختنا  مدز و  هرگ  وت  ياه  تسد  ینـشور  هبار  مدامتعا  و 

ياه هراتـس  هک  ماگنه  نآ  سپ ، .اه  هحیال  یمرگ  رازاـب  رد  یـشاب  نم  گرزب  کـچوک و  ياـهوزرآ  هدـنیامن  اـت  نوناـق ، يولگ  زا 
.ربم دای  زا  ارم  ینک ، یم  میسقت  راودیما  ياه  تسد  نیب  ار  تلادع  یتخبشوخ و 

وت تبالص  رب  هیکت 

باوخ يراپـس و  یم  قشع  ياه  تسد  هب  ار  تیاه  هظحل  هک  هاگ  نآ  دـنز ؛ یم  مدـق  وت  شـالت  هیاـس  رد  ار  دوخ  ییانـشور  هدـنیآ ،
.دوشن شومارف  تلفغ ، زا  یّلت  تشپ  اه ، تصرف  ات  ینز ، یم  هرگ  يرادیب  هب  ار  تیاه 

اهزورید و هناوتشپ  هک  میا  هدرپس  تیاه  هناش  تبالص  هب  ار  نام  ياه  جنر  .تسا  هدرک  هیکت  تروضح  تبالص  يراوتسا و  هب  ّتلم ،
هژاو هژاو  اـب  هدـنیآ ، هب  ار  زورما  ینز  یم  لـپ  .تسا  هتخادـنا  سفن  زا  ار  اـه  هوک  تمـالک ، ریذـپان  یگتـسخ  هوکـش  .تساـهزورما 

تشونرس سلجم ، يراویدراهچ  رد  .تسا  نشور  امـش  ياه  فرح  ترارح  زا  تفرعم  ياه  قاجا  .یهد  یم  ناج  ار  قشع  تمالک ،
هشیمه غارچلچ  نامیا ، ات  دینک  یم  بیوصت  ار  تلم  کی  ياهداقتعا  اه و  نامرآ  .دیراگن  یم  ار  نطو  ار ، رهش 
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.تسین نطو  يزارفارس  زا  رتالاب  ینوناق  چیه  وت ، سوماق  رد  هک  مراد  نیقی  نم  .همه  رخآ  لوا و  فرح  قشع ، دشاب و  نطو  نشور 

قشع هبوصم 

هب ار  ما  یگدـنز  مهم  ياه  میمـصت  متـشون و  ملد  زا  يا  هگرب  رب  ار  تمان  هک  هظحل  ناـمه  زا  .تمـسانش  یم  رود  ياـه  هتـشذگ  زا 
زا یلاخ  سلجم ، ياوه  ات  شود ، رب  اه  هرازه  جـنر  اب  يا  هدـمآ  وت  .ما  هدرکن  هابتـشا  هک  متـسناد  یم  مدرک ، هلاوح  تمالک  تیعطاق 
هک مناد  یم  .تشاگن  یهاوخ  ار  ناریا  هوکـش  تمظع و  هژاو  هژاو  هک  مراد  نامیا  تناوترپ  ياـه  تسد  هب  نم  دـشابن ، تقیقح  رطع 
یم .دراد  نایـشآ  تیاهرواب  زارف  رب  تریغاب ، هدـنهیتس  ياه  باـقع  هک  مناد  یم  .تسا  يراـج  تا  هشیدـنا  رد  نهیم  یناتـساب  رورغ 

تبالـص رورغ و  راد  ثاریم  وت  .تشاذگ  دهاوخن  نادیهـش  نوخ  یخرـس  تسادـق و  رب  اپ  زگره  تا ، هماخ  رهوج  یهایـس  هک  مناد 
ار ناریا  رهگرپ  ياهزرم  تمالک ، هناقشاع  ناراب  اه .» سّردم   » قح رب  ثراو  نهیم ، یناتساب  هوکـشاب  خیرات  راد  ثاریم  ینیمز ؛ ناریا 

نوناق زور  تسوت ؛ زور  زورما  .دـناسر  یم  یگدازآ  يدـنلب و  هب  ار  ناریا  نیمزرـس  هدـنیآ  دـنز و  یم  دـنویپ  يزبسرـس  يداـبآ و  هب 
.داب زادنا  نینط  هرامه  یگدازآ  تلادع و  هرگنک  رد  تیادص  .قشع  هبّوصمرد  وت ، ینابرهم 

تسام نآ  زا  ادرف 

باریـس تا  هشیدنا  یلالز  زا  یگدـنلاب ، ياه  لگ  هک  وت  .تسوت  هناراهب  ياه  تسد  رد  غاب ، تشونرـس  یتقو  تسا ؛ نم  نآ  زا  ادرف 
رد تسا  شیور  رطع  تروضح ، میـسن  .دروخ  یم  هملق  تا  یگـشیمه  زبس  ياه  هبرجت  هب  یگدـنزاس ، روانت  ناـتخرد  دـنوش و  یم 

هنابش شالت  اب  .یهد  یم  رس  ینادابآ  هنارت  يریگ و  یم  غاب  يایؤر  زا  ار  زییاپ  هک  یتسه  يزوس  لد  نابغاب  وت  اه ، نادلگ  مامت  نهذ 
، زییاپ تسا و  ییالط  اه  نیچرپ  باوخ  یشاب ، غاب  نابهگن  وت  یتقو  .تسا  یتخبـشوخ  ياه  بیـس  اه ، تخرد  مامت  هجیتن  وت ، يزور 

.دشاب يراهب  هشیمه  غاب ، هدنیآات  دوش  یم  بیوصت  وت  زبس  ياه  تسد  رد  نتفکش  نوناق  .داردن  شیور  هرهز  زگره 

نیدلاردب مظاکدمحم  / لامک ياه  هداج  تمس  هب 

.دنزاس یم  تسمرس  شیوخ ، ياه  بیوصت  میالم  رطع  زا  ار  ام  ياهزور  هک  هعماج  ياقب  ناروآ  مایپ  رب  مالس 
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! دنیادز یم  تسا ، ندناود  هشیر  یپ  رد  هک  ار  یلامتحا  ياه  یهایس  هک  هنیآ  رابت  زا  ینادرم  رب  دورد 

.دننک یناهج  ار  نهیم  زورون  ریوصت  ات  دنیآ  یم  مه  درگ  هک  ناتسوب  ياه  لگ  عمجت  ینعی  سلجم ،

نانیشن یـسرُک  تسد  هب  هنتف ، زادرپ  غورد  هرهچ  هک  ماگنه  نآ  دیآ ؛ یم  سلجم  يانعر  تماق  هب  داحتا ، یگنر و  کی  سابل  ردقچ 
! دوش یم  الم  رب  ادص  کی  نآ ،

.تسا مجسنم  راکفا  طبضنم و  ياه  هشیدنا  زا  راشرس  نآ ، ياهرطس  هک  يرورض  یباتک  نیودت  ینعی  سلجم ،

.لامک ياشگلد  ياه  هداج  تمس  هب  تلم  داحآ  تیاده  ینعی  سلجم ،
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يداب تهزن  / یلگنج ناخ  کچوک  ازریم  تداهش 

هراشا

هبنش

رذآ 1385  11

هدعق 1427 يذ   10

Dec.2006.2

لگنج زا  هتشارفارب 

تمان

هتـسشن همه  یتساخرب ، اج  زا  وت  یتقو  .میـسانش  یم  هک  ییاـه  لـگنج  ماـمت  زا  رت  گرزب  گرزب ؛ تلد  دوب و  ناـخ  کـچوک  ازریم 
رد هک  لگنج  ناناوج  همه  نآ  .تسا  نیمه  رد  لگنج  ناتخرد  مامت  زار  .دنتـساخرب  همه  يداتفا و  اپ  زا  ماجنارـس ، هک  نیا  ات  دندوب 
هب نانآ  .دنتـسکش  یم  يا  هناگیب  ره  ياپ  تسد و  ریز  زورید ، ات  هک  دـندوب  یکچوک  درخ و  ياه  هخاـش  دنتـشارفاربدق ، وت  ماـیق  یپ 
اج رب  اپ  راوتسا و  يدرکن و  مخرس  بیرخت ، عیمطت و  دیدهت و  ياه  نافوت  ربارب  رد  زگره  هک  دندرک  ادتقا  وت  تعاجش  یگداتسیا و 

.يدنام

رس یب  رادرس 

لگنج تضهن  يزبس  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نوخ  هک  دـنمهفب  ایند  مامت  اـت  يداد  ار  ترـس  تا ، ینیـسح  ماـیق  يارب  وت  ازریم !
.تسا هدیناود  هشیر 

لگنج کی  يا  هدید  اجک  تسا و  هدـش  هدـنکارپ  لگنج  كاخ  مامت  رد  ناش  ياه  هشیر  هک  تسا  یناتخرد  عطق  ناسب  وت ، تداهش 
!؟ دوش دوبان  شتخرد ، نیرت  گرزب  عطق  اب 

...وت زا  دعب 

! ناشورخ نیگمهس و  دنراد ؛ ییایرد  لد  هک  دندرک  لابند  یناسک  ار  وت  تضهن  ازریم !

.دندرک عافد  سدقم  كاخ  نیا  بجو  هب  بجو  زا  دندز و  وت  تضهن  يایرد  هب  لد  مالـسلا ، هیلع  ینیـسح  قشاع  نارازه  وت  زا  سپ 
! داب تمحر  نیرق  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  راوج  رد  ناتحور 
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ییاضر هدیمح  / دنلب ناراسخاش  رب 

يراد هخاش ، ره  دـشک !؟ یم  ار  تگرم  راظتنا  دـناخرچ و  یم  مشچ  ترـس  تشپ  رهـش ، يا و  هداتـسیا  لگنج  تبرغ  ياـجک  ازریم !
بـش نیا  رد  ار  تدیـشروخ  قاتـشم  ياه  مشچ  ات  دود  یم  وت  لابند  هب  تخرد ، ره  .تراشرـس  يادـص  ندرک  شوماـخ  يارب  تسا 

.دنک شوماخ  کیرات ،

؟ دشاب هتخیرن  ورف  شیوخ  حور  ياه  نابایب  رد  هک  یبلط  یم  کمک  قیفر  مادک  زا  .تسین  تناریو  ياه  تسد  يارب  یسوناف 

.تسا هتخادگ  تخس  تهودنا  يور  هب  ور  لگنج ، ازریم !

؟ تساجک هثداح  ياهتنا 

، یکیراـت هوبنا  نمرخ  نیا  رد  تساـجک ؟ هداـج  ياـهتنا  تسیچ ؟ هثداـح  ياـهتنا  .تسا  هدروآرد  وناز  هب  ار  لـگنج  هلولگ ، يادـص 
ار تراوتسا  ياه  هناش  يدرمان ، هنـشد  رازه  تسا و  هداتـسیا  تربارب  رد  بش  نانچمه  اما  یجاتحم ؛ زور  ناگدید  زا  یقرب  هب  تخس 

تیاه مشچ  رد  لگنج  .تسا  هتفرگ  باتـش  تبـسا  بوک  مس  رادم  رب  لگنج ، تسا و  روبع  مارآ  ياوجن  تنابل  رب  .تسا  هتفر  هناشن 
هدش نیشن  هت  تخس 

، گرم زج  يرادربـت  تسد  چـیه  يداتـسیا و  تخرد  نوچ  راوتـسا  هک  یتـسیک  وت  .نارادربـت  دـنا  هدـناوخارف  گرم  هب  ار  وـت  .تسا 
!؟ تشادن ار  تنتخادنا  ورف  تردق 

؟ دیدنسپن ندینش  يارب  ار  تیادص  سک  چیه  هک  يدرک  دایرف  نانچ  نآ  ار  يدازآ  هک  یتسیک  وت 

!؟ دنشکن رجنخ  ترس  تشپ  ناتخرد ، هک  يا  هدش  لگنج  زا  هکت  مادک  یهار 

! يا هدیشک  سفن  تیاه  هتخای  مامت  اب  قاتشم ، هچ  ار  زوس  ناوختسا  هبذج  نیا  خرس ؛ تسا  یقافتا  وت  رد  رگم 

خرس يا  هتشذگ  زبس ؛ يا  هداتسیا 

تا هدش  اهر  حور  زور ، نیزاغآ  ياه  هظحل  رد  .خرس  يا  هتشذگ  زبس و  يا  هداتسیا  .دنک  یم  ینیگنس  تداهـش  تیاه ، کلپ  تشپ 
.یتفر یتشادرب و  ناتخرد  يال  هبال  زا  ار 

.نیشیپ بش  خلت  هثداح  رب  دبوک  یم  تخس  ناراب  زونه 
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.دنک یم  رورم  شیوخ  ياه  کلپ  نایم  زا  ار  وت  روبع  سوباک  لگنج ، .تسا  هتفشآ  ار  لگنج  باوخ  هلولگ ، يادص 

.دوش یم  رتدنت  هلولگ  يادص  دپت و  یم  نامز  ياه  هقیقش  رد  گرم ،

.يا هدروخ  هنشد  درمان  ياه  هتسد  مادک  زا  یناد  یمن  زونه  وت  دنزیرگ و  یم  مرش ، ناتسد  يال  هبال  اه  مشچ 

.تسا هتخیر  ورف  شیوخ  هتسخ  ناوناز  رب  شوماخ  یلاخ و  لگنج ،

.تسا شیوخ  نایغط  يریجنز  نامز ، .تسین  یلاخ  وت  دای  زا  لگنج  يا  هیناث  چیه  رد  .دنناوخ  یم  رگج  زا  ار  تمان  ناتخرد ،

.هثداح زا  هدناماو  لگنج  تسا و  هلولگ  يادص  .تسا  هتفرگ  رس  زا  ار  شیوخ  هنابش  رفس  زور ،

.دنا هدیشک  رس  رب  یشمارآ  رتچ  نوچ  ناتخرد  ار  تمان  یگرزب  ازریم !

! زبس تدای  .دنک  یمن  اهر  ار  لگنج  نیگنس  ياه  هناش  توراب ، هلولگ و  يوب  دود و  بسا و  ههیش  يادص 

یجنپ هجیدخ  / زبس يادص 

رب ناگدنرپ  ار  تمان  .دناوخ  یم  ییالال  اه ، تخرد  شوگ  هب  دوش و  یم  میـسن  تیادص  یتقو  .دـنیب  یم  ار  وت  باوخ  لگنج ، زونه 
.دـنراد هیکت  تروضح  يراوتـسا  هب  اه  تخرد  یتح  تسوت ، ندوبن  سپاولد  هشیمه  لگنج ، .دـنناوخ  یم  دـنلب  زاوآ  هب  اهراسخاش ،

، یلامـش ياه  لگنج  هشیمه  ناطلـس  وت  .دنـسانش  یم  ار  وت  اه  تخرد  مامت  .تسا  یخلت  یگـشیمه و  سوباک  رتهب ، هشیدـنا  وت ، یب 
ایرد زا  ار  وت  يوب  .دـنا  هدرک  ناهنپ  گرزب ، يزار  نوچ  مه  ار ، تیاه  ماگ  ّدر  هک  تفرگ  شوپدیفـس  ياه  هوک  زا  دـیاب  ار  تغارس 

ار ناشزاوآ  نیرترکب  هک  دیسرپ ، دیاب  ناگدنرپ  مامت  زا  ار ، وت  مان  .هدنام  هتفشآ  تساه ، لاس  ار  تیوسیگ  بات  چیپ و  هک  دینش  دیاب 
.درادن ییافص  لامش  ياه  لگنج  وت  یب  هک  ازریم  درگرب  .دنریگ  یم  ماهلا  وت  مان  زا 
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قشع تماق  دق 

دنداتسیا و تا  یگدادلد  تماق » دق   » تشپ فص ، هب  فص  اه ، تخرد  .يدیـشک  دق  اهارفا  ياپ  هب  اپ  يدش ؛ هداز  لگنج  نتم  رد  وت 
، يداتسیا .تسشن  ییافوکش  هب  لگنج  ار ، تخرـس  بالقنا  دندیزو و  اهداب  ار  تا  یگدازآ  يادص  .دندز  هیکت  تیاه  هناش  رتسب  هب 

ياه تخرد  .دنزیربل  تا ، هسامح  ياوجن  زا  شیاه ، لاهن  مامت  هک  لگنج  يولگ  زا  يدـناوخ  ییاهر  هنارت  و  ناولیگ »  » ياه هناش  رب 
هدیکـشخ نت  رد  ار ، نتفکـش  شیور و  حور  ازریم و  درگرب  دنیوگ ! یم  وت  تداشر  زا  هک  اه  هصق  هچ  دننک  زاب  بل  رگا  لاس  نهک 

.نک رادیب  لگنج 

يدش هنادواج  وت 

هداتسیا رادربخ »  » ار وت  نامرف  تبالص  ناتخرد ، زونه  .دنرظتنم  دنا و  هدیشک  ندرگ  ار ، تندمآ  هظحل  لامش ، ياه  هوک  زونه  ازریم !
هدز خـی  هرجنح  زا  زونه  دینـش ، ناـتخرد  ياـه  گرب  ماـمت  زا  دوش  یم  ار  وت  گـنفت  توراـب  يوب  زوـنه ، .یهد  شاـبدازآ  اـت  دـنا ،

نّذؤم اهارفا ، ار ، تمان  .دناوت  يراوتسا  تداشر و  هتخومآ  سرد  ناتخرد ، کت  کت  .دسر  یم  شوگ  هب  وت ، گرزب  مان  ناتسهوک ،
یم هزاوآ  ار ، تمان  لامـش ، سیخ  هدروخ و  ناراب  ياه  لگنج  .دنک  یم  هیوم  یلحم ، هجهل  هب  ایرد ، ار  وت  .دنا  هتـسشن  رارکت  هب  راو 

.یلاها بلق  رد  يا  يدش ، گرزب  وت  .دناوخ 

.تسا راگدنام  تا  هناسفا  یکلیگ ، ياه  هنارت  مامت  رد  .يدش  هنادواج  خیرات  قامعا  رد  وت 

درگ رب  .تسا  تبالص  رپ  تهاگن ، قریب  ریز  لگنج ، تضهن  زونه  خرس و  يا  هسامح  زارف  رب  ملید ، لیگ و  ياه  هناش  رب  يا  هداتسیا 
.تسا یناراب  هتفرگ و  لامش ، ياوه  وت  یب  .ازریم 

يدمحم سابع  / يدازآ دایرف 

.دسانش یم  ار  توراب  دنت  يوب  یلگنج  ره  رد  یتخرد ، ره  زا  رتهب  لگنج ، نیا  ناتخرد  .درپ  یم  باوخ  زا  لگنج  هرابود 

.دشابن اه  ینمشد  توراب  يوب  یشاب و  وت  ییاج  تسا  لاحم 

يا هدیرخ  ناج  هب  ار  گرم  وت ، .تسا  يدازآ  دنلب  دایرف  تیاه ، هلولگ  يادص  .یهد  افش  ار  كاخ  یلاس  هدرمات  يا  هدمآ  وت  ازریم !
.دزیخ یم  رب  باوخ  زا  وت  ندید  قوش  هب  لگنج  یشک ، یم  هک  سفن  یشاب و  هدنام  سفق  رد  ياه  هدنرپ  دازآ  یگدنز  زاغآ  ات 
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وت مان  هب  مسق 

قوش هب  دنیآ ، یم  اجنیا  هب  رگا  مه  رجاهم  ياه  هدنرپ  همه  ازریم ! .مروخب  مسق  تدنلب  مان  هب  مرـضاح  .دـننادن  ار  وت  مان  تسا  لاحم 
.تسوت ندید 

.دننک فیرعت  اه  بآ  يوس  نآ  ياهنت  ناتخرد  يارب  هناقاتشم  ار  تا  يروالد  هصق  هک  تسا  نیا  قوش  هب  دنور ، یم  اجنیا  زا  رگا 

! دنکاو بل  لگنج ، شاک 

هروشلد اب  دـیاب  ار  ییاهزور  هچ  .تسا  هدـیلاب  وت  اب  اه  لاس  هک  یلگنج  دنیـشنب ، تندـمآ  راظتنا  مشچ  دـیاب  ار  یبیرغ  ياـهزور  هچ 
زاب نابز  ناتخرد ، کت  کت  شاک  .تندماین  مغ  زا  تسا  هدش  ریپ  مه  لگنج  ریپ ! لگنج  نیا  دنیـشنب ، اه  لصف  هناتـسآ  رد  تندماین 

! دنیوگب تا  يروالد  ياه  هرطاخ  زا  ات  دندوشگ  یم  نابز  شاک  دنیارسب ! ار  وت  ات  دندرک  یم 

هتـسشن وت  یمیمـص  ياهدـنخبل  راظتنا  مشچ  تساه  لاس  هک  يا  هدروخ  مخز  نیا  ریپ ، لگنج  نیا  وت  زا  دراد  یـشوخ  تارطاخ  هچ 
! دنک او  بل  لگنج  نیا  شاک  تسا !

وت مان  يوب 

هب ار  تراتـسد  رطع  ازریم ! .تسوت  ياه  مدق  يادـص  گنتلد  كاخ ، .دریگ  یم  ناج  تندـمآ  هرابود  رطع  دـیآ ، یم  هک  فرب  زونه 
؟ يدناشوپ هچقودنص  مادک  نت  رب  ار  تیادر  يدرپس ؟ اهداب  نیمادک 

! تسا هداتفا  هرامش  هب  كاخ ، سفن  هک  زیخرب  درم ! زیخرب 

.دنروآ یم  رد  هشیر  زا  ار  تلگنج  دنراد  اهربت  وت ، یب 

.میشک یم  سفن  ار  يدازآ  وت ، مان  يوب  اب  زورما  ام  تسا و  هدرک  لگ  تا ، یگداتسیا  ياهزور  هک  نیبب  زیخرب و  درم ! زیخرب 

هداز یقت  هبیط  / درم هلیگ 

میلقا هب  تا  هشیدـنا  .قشع  يدوب و  روش  ادـص  کی  نطو ، هب  قشع  دوب ؛ قشع  ترارح  زا  هدیـشوج  تیاه ، گر  يراج  نوخ  ازریم !
.تشاد قلعت  تداهش  خرس  ياه  مچرپ 

ص:53

هرامش 91 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


.یتخس هچ  ره  هب  يدیدنخ  هنامداش  يدوشگ و  لاب  .نالیگ  ياه  لگنج  رد  تسا  هدیچیپ  زونه  تیاه ، سفن  رطع 

یتشذگ نتشیوخ  زا 

زگره یهایس  دوب و  هدیبات  تبلق  رد  دیـشروخ ، .ار  تراسا  ياهدنب  یتسـسگ  یتشذگ ؛ نتـشیوخ و  زا  يرذگب  هک  يدوب  هدرک  دهع 
.تفاین هار  تدوجو  رد 

.ار لگنج  کیرات  ياه  بش  يدرک  نشور  راو ، سوناف 

.ار نتسیز  تراسا  رد  يدرواین  بات  يا  هظحل  يدوب و  دازآ  ياهرازیلاش  درم  وت ،

، گرزب درم  هلیگ  كرابم ، تا  يدازآ  .يدازآ  زبس  ناـتخرد  زارف  رب  دنتـساوخ  یم  ار  وت  ییاـهر  تیاـه ، لاـب  دوب و  وت  نآ  زا  زاورپ 
! ناخ کچوک  ازریم 
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  دالیم 

هراشا

هبنش کی 

رذآ 1385  12

هدعق 1427 يذ   11

Dec.2006.3

یتاجنروپ یفطصم  / بهذلا هلسلس  دنمهوکش  نینط 

.تسا هدش  هتخیمآ  تلاسر  بآ  اب  وت  تشرس  اوقت ! ربنع  دیآ و  یم  تیاده  کشُم  يوب  زونه  وت  كاخ  زا 

رو هطوغ  شا ، ییایرد  يافرژ  رد  هکنآ  زج  يدناوخ  یمن  يا  هیآ  زگره  هک  دـندوب  یمیمـص  نانچنآ  وت  اب  نآرق ، هفیحـص  ياه  هیآ 
.يدش

ار اوتف  شطع  يدرک  یم  باریـس  رون و  لوسر  دجـسم  هاگمدق  رب  یتسـشن  یم  هک  دوب  هدرک  رذگ  وت  رب  هفوکـش  راهب  دنچ  تسیب و 
! دوب وت  هزجعم  نیا  ناگدروآ و  نامیا  ماک  رد 

ریبکت زاوآ 

! یگنشت هنارک  یب  هرتسگ  رد  خساپ  ره  ِسونایقا  يا 

راثیا و يوربآ  يدومیپ و  یم  هار  هتـسهآ  یتقو  تفرگ ؛ یم  مارآ  وت  ياه  ماگ  اب  اـه ، بش  یکیراـت  .یتواخـس  دـنلب  ـالاب  راـبت  زا  وت 
.يدش یم  يریگتسد 

.دنداد یم  ریبکت  زاوآ  وت  اب  نامدرم  نامدرم و  اب  اه ، هوک  راوید و  نامسآ و  هک  دیع  ِروضح  ِزامن  نآ  هرطاخ  داب  هنادواج 
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يور زا  هدرپ  دـندرک ، یم  بلط  ار  وت  سمتلم  ياه  تسد  ناریح و  ياه  مشچ  یتقو  بهذـلا ! هلـسلس  ثیدـح  دنمهوکـش  نینط  يا 
هریجنز یتقو  اه ، بکرم  اه و  ملق  هرطاخ  داب  هدنز  .يدورس  يا  هسامح  هّللا ، ّالا  هلا  مکحتـسم ال  هعلق  زا  يدوشگ و  نابز  يدز ، رانک 

! دندرک بوتکم  ار  وت  مالک  ییالط 

یناما مثیم  / مروخ یم  هطبغ  مرح  نارتوبک  هب 

هتسد هتسد  .دنا  هتفرگ  شود  هب  ار  تیاده  هواجک  توکلم ، یلاها  .دور  یم  نامـسآ  ینامهم  هب  نیمز ، .تسا  قشع  زیخاتـسر  نونکا 
.دنیوجب وت  ياضر  رد  ار  یهلا  ياضر  ات  دنا  هدیشک  فص  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هناخ  رد  تشپ  هراتس ،

يوربآ يا و  هعیـش  يوربآ  وت  .دنک  یم  عولط  تیاه  مشچ  قرـشم  زا  تیادـه ، دیـشروخ  تسا و  نآرق  ياه  تسد  رد  تیاه  تسد 
دیادزب ار  یتساران  هچ  ره  درَگ  ات  دنیشن  یم  تلالز  هشیدنا  هیاس  ریز  لقع ، .دزادنا  یم  دیدرت  هب  ار  باتک  لها  تا ، ییاویـش  .مالـسا 

یم یهارگرزب  چـیپ ، اچیپ  ياه  هندرگ  دوش و  یم  وحم  اه  یهار  ود  زا  سرت  يراد ، یم  رب  هک  مدـق  .دـیاریپب  ار  دـیدرت  هچره  هکل  و 
.طوقس زا  یمیب  چیه  یب  میقتسم ؛ دوش 

ییالط دبنگ 

، وت مان  همزمز  دننیـشنب و  تیاه  تشگنا  هخاـش  رب  دـنراد  هزاـجا  دـناوت و  ناـمهم  زور ، بش و  هک  مروخ  یم  هطبغ  مرح  نارتوبک  هب 
.تسا ناشماش  حبص و  ره  ياذغ 

یفاک اهنت  تسا ؛ ناشدیپس  رپ  لاب و  ناشمارحا ، سابل  قشع و  ناشگرم  تسا و  قشع  ناشتایح  هک  مروخ  یم  هطبغ  مرح  نارتوبک  هب 

.دنصقرب تا ، ییالط  دبنگ  فاوط  رد  ات  دنزیخرب  هنالابکبس  تسا 

میرح مرحم 

میرح مرحم  كاپان ، ياه  لد  اریز  ندش ؛ كاپ  ینعی  ندیود ، وت  ياپ  در  دادتما  رد  ندش و  رتوبک  ینعی  قشع ، .تسا  قشع  زیخاتسر 
.دش دنهاوخن  رای 

ص:56

هرامش 91 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا رود  ناناج  خر  زا  رظن  هدولآ  مشچ  »

زادنا كاپ  هنیآ  زا  رظن  وا  خر  رب 

دنیوگ تقیرط  لهاک  مدز ؛ کشا  رد  لسغ 

« زادنا كاپ  نآ  رب  هدید  سپ  لوا و  وش  كاپ 

یجنپ هجیدخ  !/ ابرغلا بیرغ  ای 

.ار تهاگن  يزارفرس  یلالز و  دنا  هدیـشک  دق  اهراشبآ ، دنا و  هداتـسیا  اشامت  هب  ار  تندمآ  هنادواج  هوکـش  فص ، هب  فص  ناتخرد 
تشد مامت  .دندیخرچ  هنیدم  تمـس  هب  اه  هندرگ  مامت  تفرگ و  ندیزو  وت  يوب  .دنا  هدیود  همیـسارس  ار ، تندیـسر  قوش  اه ، هداج 

.دندرک نت  هب  لگ  نهاریپ  اه 

یم دـلوتم  اه  يداش  مامت  ینک ، یم  او  هک  کلپ  ملاع ! هشوگ  راهچ  رد  هتخیگنا  رب  يزیخاتـسر  هچ  تندـمآ ، روش  اـبرغلا ! بیرغ  اـی 
.داب هتسجخ  نیمز ، ییاهنت  تبرغ و  راز  هروش  رب  تا ، ینابرهم  هنادواج  لوزن  .تسا  یگشیمه  يراگتسر  یتخبشوخ و  وت ، اب  دنوش 

دنخبل باتفآ 

رد ات  .دنریگب  تداعـس  لاب  رپ و  ریز  ار  ایند  تهاگن ، راسخاش  رب  هدیزگ  نایـشآ  ناحلا ، شوخ  ناگدنرپ  ات  هنیدم ! دزاون  اشگب  کلپ 
نیرت سدقم  رد  ادخ  ینابرهم  همادا  رد  وت  .دشاب  ناسنا  یـسک  یب  ياه  هظحل  سومـشلا » سمـش  ، » تدـنخبل باتفآ  ایند ، يانکیرات 

.دسرب شیور  ییافوکش و  هب  وت ، ياه  سفن  رطع  زا  میقع ، ياه  ناتسغاب  مامت  باوخ  ات  يدش ، هداز  دوعوم ، قیاقد 

تاغوس

هب ار  تندـمآ  هدژم  دـندیخرچ و  ار ، اه  نیمزرـس  نیرترودات  اه ، كدـصاق  .دـش  ینامـسآ  درک و  سح  ار  تیاه  مدـق  يوب  كاخ ،
ترایز هب  هناهب ، ره  هب  ات  تا  یگـشیمه  ریاز  اه ، هتـشرف  دـش و  وت  یتوکلم  ياه  مدـق  هاگ  مدـق  كاخ ، .دـندناسر  هنـشت  ياه  مشچ 

.دنربب تاغوس  اه  نامسآ  يارب  ار  تشوخ  يوب  دنیایب و  تنشور  نامشچ 

دالوف هرجنپ  هب  هک  نیمه  ار ، شیاه  مغ  اه و  ینارگن  ناهج ، تسا ، هتسکش  ياه  لد  هلبق  تمَرَح ،
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تیالو تبحم و  هب  نم  فوئر ! ماما  ای  شخبب ، ناماس  ار  ما  ینادرگرس  اقآ ! نک  تدبنگ  رتوبک  ارم  .دریگ  یم  مارآ  دنز ، یم  هرگ  وت 
.نک شوخرس  تیالو ، زیگنا  لد  ياوه  زا  ارم  .ما  هدروآ  هانپ  وت 

.دیآ یم  بیرغ  تهاگن  سوب  ياپ  هب  نم ، هتسکش  لد  وهآ ! نماض  مالس 

قشع ياوه 

هدـناوخ ارف  یتسمرـس  هبار  ایند  هک  تسا ، فسوی  مادـک  نهاریپ  ياوه  دزاون ؟ یم  ار  نیمز  هماـش  هک  تسا  راـهب  مادـک  شوخ  يوب 
؟ تسا دنخبل  مادک  هداز  قشع ، ياوه  رد  روانش  هناورپ  همه  نیا  تسا ؟

هدرک عولط  همجن »  » ناماد زا  يدیـشروخ  .تسا  يراج  اـه  هنزور  زا  ینـشور  .تسا  هدرک  یناـغارچ  ار  شزور  نیمهدزاـی  هدـعقیذ ،
هدـیمد دیـشروخ ، نیمتـشه  .دود  یم  هدـعقیذ  ياه  گر  رد  قوش ، .دـناسرب  زور  ییانـشور و  هب  ار  ایند  کیرات  تشونرـس  ات  تسا 

.تسا

تندمآ زور 

يدمحم سابع 

هک وت  دلوت  بش  مشکب ! سفن  مرح  رد  ار  تدلوت  زور  لاس ، ره  متـسناوت  یم  شاک  تندمآ ! ياهزور  تسا  ینتـشاد  تسود  ردقچ 
يا هراتـس  وت  زا  ریغ  نامـسآ ، تفه  رد  هک  تساـجنیا  مدآ  ردـقچ  .دوش  یم  رت  هراتـسرپ  زین  هراتـس  رپ  نامـسآ  زا  تمرح  دوش ، یم 

.ما هدینش  تمرح  ياهرتوبک  زا  اهراب  ار  نیا  یشاب ؛ اه  هراتس  یب  همه  هراتس  ات  يدمآ  ایند  هب  بشما  وت  .دنرادن 

خرس بیس 

.یناشک یم  اه  هچغاب  شوغآ  هب  ار  اه  هرجنپ  همه  یسر  یم  ناهگان  راهب ، لثم 

.دنز یم  دایرف  ار  هدشمگ  ناتخرد  همه  دتسیا و  یم  اهربا  هناش  رب  راهب  تندمآ ، اب 

بشما

.دیسر دنهاوخ  هدش  شومارف  ياه  هوک  هب  اهادص ، همه  درک و  دهاوخ  یتشآ  كاخ  اب  ناراب 

زا رود  ياه  هراتس  همه  زا  دوش  یم  بشما  .دش  دنهاوخ  ریزارس  ایرد  هب  همه  اهدور  بشما 
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زا دنهاوخ  یم  تاملک  مسیون ، یم  وت  زا  یتقو  .دیچ  خرـس  بیـس  دنا ، هدش  زارد  وت  يوس  هب  هک  ییاه  تسد  همه  دادـعت  هب  تسد ،
.دنروایب رد  لاب  یلاحشوخ 

.دنداد هفوکش  اهرعش  همه  درک و  شومارف  ار  یلاسکشخ  كاخ ، يدش ، دلوتم  هک  وت 

همه شوگ  رد  ات  دندرک  زاوآ  اه  هناخدور  همه  ار  تیادص  تسـشن و  ناراب  هب  وت  ياهدنخبل  نما  هیـشاح  رد  نامـسآ  يدمآ ، هک  وت 
.دنناوخب ناتخرد 

كاخ دنداد و  هفوکش  اه  هنییآ  همه  يدز  دنخبل  هک  وت  .دندش  عورش  دنخبل  زا  اهرعش  دندش و  هناقشاع  اه  هنارت  همه  يدمآ ، هک  وت 
.تمحر ناراب  اه  هلعش  دش و  تخرد 

تندمآ زور 

يدمحم سابع 

هک وت  دلوت  بش  مشکب ! سفن  مرح  رد  ار  تدلوت  زور  لاس ، ره  متـسناوت  یم  شاک  تندمآ ! ياهزور  تسا  ینتـشاد  تسود  ردقچ 
يا هراتـس  وت  زا  ریغ  نامـسآ ، تفه  رد  هک  تساـجنیا  مدآ  ردـقچ  .دوش  یم  رت  هراتـسرپ  زین  هراتـس  رپ  نامـسآ  زا  تمرح  دوش ، یم 

.ما هدینش  تمرح  ياهرتوبک  زا  اهراب  ار  نیا  یشاب ؛ اه  هراتس  یب  همه  هراتس  ات  يدمآ  ایند  هب  بشما  وت  .دنرادن 

خرس بیس 

.یناشک یم  اه  هچغاب  شوغآ  هب  ار  اه  هرجنپ  همه  یسر  یم  ناهگان  راهب ، لثم 

.دنز یم  دایرف  ار  هدشمگ  ناتخرد  همه  دتسیا و  یم  اهربا  هناش  رب  راهب  تندمآ ، اب 

بشما

.دیسر دنهاوخ  هدش  شومارف  ياه  هوک  هب  اهادص ، همه  درک و  دهاوخ  یتشآ  كاخ  اب  ناراب 

زا رود  ياه  هراتس  همه  زا  دوش  یم  بشما  .دش  دنهاوخ  ریزارس  ایرد  هب  همه  اهدور  بشما 
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زا دنهاوخ  یم  تاملک  مسیون ، یم  وت  زا  یتقو  .دیچ  خرـس  بیـس  دنا ، هدش  زارد  وت  يوس  هب  هک  ییاه  تسد  همه  دادـعت  هب  تسد ،
.دنروایب رد  لاب  یلاحشوخ 

.دنداد هفوکش  اهرعش  همه  درک و  شومارف  ار  یلاسکشخ  كاخ ، يدش ، دلوتم  هک  وت 

همه شوگ  رد  ات  دندرک  زاوآ  اه  هناخدور  همه  ار  تیادص  تسـشن و  ناراب  هب  وت  ياهدنخبل  نما  هیـشاح  رد  نامـسآ  يدمآ ، هک  وت 
.دنناوخب ناتخرد 

كاخ دنداد و  هفوکش  اه  هنییآ  همه  يدز  دنخبل  هک  وت  .دندش  عورش  دنخبل  زا  اهرعش  دندش و  هناقشاع  اه  هنارت  همه  يدمآ ، هک  وت 
.تمحر ناراب  اه  هلعش  دش و  تخرد 

تندمآ زور 

يدمحم سابع 

هک وت  دلوت  بش  مشکب ! سفن  مرح  رد  ار  تدلوت  زور  لاس ، ره  متـسناوت  یم  شاک  تندمآ ! ياهزور  تسا  ینتـشاد  تسود  ردقچ 
يا هراتـس  وت  زا  ریغ  نامـسآ ، تفه  رد  هک  تساـجنیا  مدآ  ردـقچ  .دوش  یم  رت  هراتـسرپ  زین  هراتـس  رپ  نامـسآ  زا  تمرح  دوش ، یم 

.ما هدینش  تمرح  ياهرتوبک  زا  اهراب  ار  نیا  یشاب ؛ اه  هراتس  یب  همه  هراتس  ات  يدمآ  ایند  هب  بشما  وت  .دنرادن 

خرس بیس 

.یناشک یم  اه  هچغاب  شوغآ  هب  ار  اه  هرجنپ  همه  یسر  یم  ناهگان  راهب ، لثم 

.دنز یم  دایرف  ار  هدشمگ  ناتخرد  همه  دتسیا و  یم  اهربا  هناش  رب  راهب  تندمآ ، اب 

بشما

.دیسر دنهاوخ  هدش  شومارف  ياه  هوک  هب  اهادص ، همه  درک و  دهاوخ  یتشآ  كاخ  اب  ناراب 

زا رود  ياه  هراتس  همه  زا  دوش  یم  بشما  .دش  دنهاوخ  ریزارس  ایرد  هب  همه  اهدور  بشما 
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زا دنهاوخ  یم  تاملک  مسیون ، یم  وت  زا  یتقو  .دیچ  خرـس  بیـس  دنا ، هدش  زارد  وت  يوس  هب  هک  ییاه  تسد  همه  دادـعت  هب  تسد ،
.دنروایب رد  لاب  یلاحشوخ 

.دنداد هفوکش  اهرعش  همه  درک و  شومارف  ار  یلاسکشخ  كاخ ، يدش ، دلوتم  هک  وت 

همه شوگ  رد  ات  دندرک  زاوآ  اه  هناخدور  همه  ار  تیادص  تسـشن و  ناراب  هب  وت  ياهدنخبل  نما  هیـشاح  رد  نامـسآ  يدمآ ، هک  وت 
.دنناوخب ناتخرد 

كاخ دنداد و  هفوکش  اه  هنییآ  همه  يدز  دنخبل  هک  وت  .دندش  عورش  دنخبل  زا  اهرعش  دندش و  هناقشاع  اه  هنارت  همه  يدمآ ، هک  وت 
.تمحر ناراب  اه  هلعش  دش و  تخرد 

نیدلاردب مظاکدمحم  / لیخد

ره .دنتـسرف  یم  تاولـص  اه  تخرد  دنزیخ و  یم  رب  مارتحا  هب  اه  گنـس  همه  دیآ ، یم  هک  تمان  .تسا  نیرتاشگ  هرگ  وت  مان  زونه 
یکاخ هدـکتبرغ  نیا  رد  .دـنوش  یم  كربتم  اه  بآ  دوش و  یم  رطعم  اوه  دـیآ ، یم  نامـسآ  تفه  هراتـس  نیمتـشه  يا  وت  مان  اجک 
شیپ رد  شاک  .ار  نام  یگنتلد  ياه  کشا  تمیرح  هب  میدـنب  یم  لیخد  مینک و  یم  شومارف  ار  اه  ییاهنت  همه  وت ، تبرغ  راـنکرد 

.دندرگ یم  تمرح  درگ  نامداش  هک  ییاهرتوبک  همه  لثم  مدش  یم  يرتوبک  مه  نم  دیاش  مدش ، یم  مامت  وت  ياپ 

نیدلا ردب  مظاک  دمحم  / اه قاور  رد  يراج  ياه  همشچ 

.تسا هدنک  لد  ایند ، ياه  يراوشد  زا  نامز ،

.دیما هناخاقس  رانک  اه ، تمیمص  اه و  یفاص  هلبق  يور  هب  ور  تسا ، هدمآ 

.تسا هدش  یناغارچ  اه  لد  هنیدم  سوت ، رهش  اب  زورما ،

.دوش یم  رهاظ  قشع  ياه  هزادنا  دح و  رد  ناسارخو ، دنوارت  یم  یگزات  يوب  زا  انث  حدم و  راعشا 

.تسا هدیسر  راشتنا  هب  ناقاتشم ، يارب  سوت  روباشین و  رد  دش ، هتشاگن  هنیدمرد  هک  متشه  تشهب  روطق  باتک 
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.اه قاور  نحص و  رد  دنا  هدش  يراج  یماک ، هب  تداعس و  ياه  همشچ  کنیا ،

.دزاون یم  ار  افص  گنهآ  هناخ ، هراقن 

نیرفآ

؟ دجنگ یم  لزغ  مادک  هعطق ، مادک  رد  تیعقاو  تفگ ؟ ناوت  یم  هچ 

ار يدبا  عیدب و  یتاظحل  هک  رگید  ییایند  رگناوت  ياه  تسد  رب  تفگ  دـیاب  نیرفآ  تخیر و  دـیاب  رود  ار  هدزایند  ياه  هژاو  زورما ،
.تسا هدرک  مهارف 

، ینامداش رون و  اب  دـنبای و  یمرد  ار  دوخ  هک  يدونـشخ  افـص و  ِيداو  ناگنـشت  زور  تسا ؛ ناریاز  ياـه  لد  هنیآ  ریثکت  زور  زورما ،
ار دوخ  رگا  تسین ؛ كاخ  طاسب  رد  یگدنامورف  زا  يرثا  زورما ، .دنرب  یم  تاغوس  هب  ار  لگ  یتوقای  رطع  دـننک و  یم  ادـیپ  یتبـسن 

.دشاب هدرک  ناریاز  ِياپ  ِشرف 

یسوط اروح  / نیمتشه دیشروخ 

راهب اب  ییآ ؛ یم 

.تدوجو ناوضر  هضور  زا  دیما ، میسن  ياکنخ  اب  ییآ ؛ یم 

.دنز یم  وسوس  تهاگن  نامسآ  رد  هک  هراتس  دبس  دبس  اب  ییآ ؛ یم 

.تسا هدرک  عولط  تهاگن ، قفا  زا  هک  تیاده  دیشروخ  نیمتشه  تسد و  رب  تیالو  مچرپ  شود ، رب  تدایس  يادر  اب  ییآ ؛ یم 

! انشآ بیرغ  يا  تبرغ ! رفاسم  يا  ییآ  یم 

لگ نشج 

.تسا هداد  زاورپ  ار  شربخ  شوخ  ياه  كدصاق  مامت  هدعقیذ ،

هدزای

.تسا هتسشن  راظتنا  هب  بش  رد  هناروبص  ار  زور  هدزای  هدناشن ، خرس  بورغ  هب  ار  دیشروخ 

.دنک نامهیم  دیشروخ ، تدالو  نشج  رد  ار  نیمز  نامسآ و  ات  هتسب ، نیذآ  هراتس ، نارازه  هب  ار  ییابیز  قاط 
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نامسآ یبآ  لسن  زا 

، متشه دیشروخ  روهظ  اب  ات  دنیچب ؛ تداعس  ياه  هویم  ات  تسا  هداتسیا  ادخ  نازخ  یب  غاب  رب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
.دراپسب وا  نیما  شوغآ  هب  ار  تماما  ناشکهک 

.دهد دادتما  شیاضر ، تمصع  تراهط و  رد  ار  یکاپ  ياه  هداج  ات 

.دشخبب نیمز  هب  ار  هیده  نیرت  ینامسآ  نامسآ ، یبآ  لسن  زا  ات 

هناورپ

ياه شهاوخ  نیمزرـس  دـنراد ، رون  شطع  هک  ییاه  هناورپ  زا  راشرـس  ینیمزرـس  رفاـسم  دـش ؛ دـهاوخ  سوت  رفاـسم  هنیدـم ، دولوم 
.ینامسآ

ناج يوهآ 

.مروخب هرگ  تتدارا ، هقلح  رد  ات  تسا  هدرک  ار  تحیرض  ياه  هقلح  ياوه  ملد  اقآ ! ما  هتسش  کشا  اب  ار  رفس  رابغ 

.ما هتشارفارب  امش  نامسآ  هب  اهنت  جایتحا ، تسد  ماوت و  هرفس  هدروخ  کمن  نان و  مالسلا ، هیلع  اضر  ماما  ای  افص  قشع و  يالوم 

.ما یناهرب  تلفغ ، هانگ و  زا  ات  ما  هدروآ  نات  ینامسآ  يوربآ  تنامض  هب  ناج ، يوهآ 

.ینکردا مالسلا ! هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاابا  ای  وهآ ! نماض  ای 

نایرقاب دیمح  / فوئر ماما 

ارف .دـنک  یم  عولط  نامز  ياهربا  تشپ  زا  يرجه ، لاس 148  هدـعقلا  يذ  مهدزای  دیـشروخ  هک  نیا  ات  دـنرذگ  یم  داب  نوچ  اهزور 
ندش افوکـش  دـناوت  یمن  هک  سوسفا  یلو  دیـشک ، یم  راظتنا  ار  نآمالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  يزور  نامز ، هاگرذـگ  زادـسر  یم 
تبث رون  زا  یتیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  مایا  رتفد  رد  دنیبب  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  شرـسپ ، لگون 

مالـسلا مهیلع  دمحم  لآ  ملاع  هک : دومرف  یم  نم  هب  ررکم  هک  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  مردپ  زا  مدینـش  : » دیامرف یم  هک  تسا 
یکشاک تسوت و  بلص  رد 

یلگ روضح  رطع  يرآ ! تسا » مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مان  مه  وا  هک  یتسرد  هب  سپ  .مدرک  یم  كرد  ار  وا  نم 
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شا هینک  یلع ، شماـن  هـک  ینامـسآ  يدرم  دراذـگ  یم  نـیمز  رب  مدـق  دـچیپ  یم  هنیدـم  هـنییآ ، روـن و  رهـش  رد  تماـما  ناتـسوب  زا 
.تساضر شبقل  نسحلاوبا و 

نارابلگ

زبس دصقم  هب  ار  تداعس  نیمزرس  یلاها  ات  دشاب ، قشع  ناماما  راد  هنییآ  ات  دمآ  وا  .تساه  لد  کلم  ریرـس  هک  دمآ  ایند  هب  یکدوک 
.نارابلگ شدالیم  .دشاب  ییاهنت  تشد  ناوهآ  نماض  ات  دراپسب ، اه  هظحل  نیرت  لالز  هب  ار  تقیقح  ناگنشت  ات  دناسرب ، يراگتسر 

يویدخ الهش  / يداش روش 

.دوب یناغارچ  نیمز ، ات  نامسآ  زا 

ياه بآ  شـشوج  ياپ  دناشک ؛ یم  لالز  ياه  همـشچ  تمـس  هب  ار  اه  لد  شهاگن ، قرب  دز و  یم  جوم  ینابرهم  كدوک ، هاگن  رد 
.هاگمدق

اشامت قرغ 

.دش یم  هدید  ینمشد  تسود و  ره  نامشچ  رد  تیاضر  قرب  یتشاذگ ، ناهج  مشچ  هب  مدق  ات 

.نیمز ناج  یب  نت  یتح  دنامن ، بیصن  یب  تیاه  ینابرهم  زا  یسک  چیه  .دوب  ینابرهم  تیاپارس  زاغآ ، نامه  زا 

نامسآ شوغآ  رد 

.دییور تشهب  نایم  رد  وا 

.درک یم  هزات  ار  نامسآ  مامت  شتوارط  دیشاپ ، یم  دنخبل  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  يور  هب  نامسآ  شوغآ  رد  یتقو 

ریزارس نامسآ  زا  رون  بآ و  .دنامن  دنب  رد  يرتوبک  چیه  .دیشک  شوغآ  رد  ار  نیمز  مامت  تکرب ، دیـسر ، کشخ  نیمز  هب  شیاپ  ات 
.تفرگ ناج  همشچ  شکچوک ، ياهاپ  ریز  دش و 
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متشه هراتس 

هدش میسقت  اه  ناسنا  نایم  رون ، نامیا و  .دوب  هتـسبرب  تخر  نامز  نیمز و  زا  یکیرات  .دندیـشاپ  یم  رون  نامـسآ  نایم  هراتـس ، تفه 
رازه رازه  ناهگان  .دش  ینابرهم  رون  نامیا و  یناسنا ، ره  مهـس  .دیـشخب  ینابرهم  لغب  لغب  نامـسآ  دز ، هناوج  متـشه  هراتـس  ات  .دوب 

.دییور نامسآ  نطب  زا  هراتس 

هداز یقت  هبیط  / وت نما  هاگراب 

دننز یم  داد  ار  وت  هشیمه  زا  رت  یمخز 

دننز یم  دایرف  هک  هتسخ  ناوهآ  نیا 

گرم ياه  ماد  زا  رپ  تسا و  هبیرغ  ارحص 

گرم ياپ  راگنا  ینک  یم  هاگن  اج  ره 

تسین هانپرس  یسک  يارب  یسک  اجنیا 

تسین هانگ  وهآ  نتشک  تسین ، هک  یمحر 

دنک یم  دیص  دوخ  رطاخ  يارب  سک  ره 

تسین هاوخداد  یسک  چیه  تسین ، هک  نماض 

تسین بیجع  رگید  هک  تسا  یلئاسم  اجنیا 

تسین هایس  ور  دوخ  ندرک  راکش  زا  گرگ 

تسا هدنامن  يرارف  هار  چیه  هک  الاح 

تسین هاگراب  امش  نما  میرح  زا  ریغ 

ما هتسشن  تحیرض  هب  ور  هک  منم  الاح 

ما هتسخ  اهنت و  هشیمه و  زا  رت  یمخز 

...دیص يارب  ار  ملد  هک  موش  یم  هدامآ 

دیص يارب  ات  ما  ینکفا  قشع  ماد  رد 
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مدز هرگ  اهنت  وت  قشع  حیرض  رب  لد 

مدز هرگ  ابیز ! تقیقح  وت  هب  ار  دوخ 

...هک هتسخ  يوهآ  رس  رب  وت  شکب  یتسد 

...هک هتسر  دایص  همه  نیا  ياه  ماد  زا 
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وجشناد زور 

هراشا

هبنش جنپ 

رذآ 1385  16

هدعق 1427 يذ   15

Dec.2006.7

ییاضر هدیمح  / راهب زا  راشرس 

ياه لاب  شناد ، دـنلب  ياه...راک  تمـس  هب  زاورپ  يارب  نارتسگن ! اه  یکیراـت  رد  ار  تمـشچ  نکن ! دوکر  ریـسا  ار  تحور  نارتوبک 
 - . رون میسن  رد  هلی  .نک -  اهر  اه  یبآ  یلالز  رد  ار  تزاورپ 

راظتنا ار  وت  مکحم  ياه  ماگ  سالک ، شاب ؛ هدامآ  ریگب و  تیاه  تسد  رد  ار  تنهذو  رادرب  ار  تیاه  باتک  شـسرپ ، همه  نیا  نایم 
.تسوت زور  زورما  .يوش  یشومارفو  یشوماخ  راچد  راذگن  شکب ! سفن  اه  تمس  یمامت  زا  ار  زور  ياوه  دشک ، یم 

هار غارچ 

، يا هداد  هفوکـش  .دـهد  یم  هار  رد  ياـهراهب  يوب  تیوـلگ  .تسا  هدـیچیپ  مه  هب  تنهذ  رد  لاؤـس  رازه  يا ؛ هدرک  دـنلب  ار  تتـسد 
یم ینز و  یم  قرو  تیاه  يرگ  شـسرپ  تشگنارـس  هب  ار  اهزور  .ینک  یم  رکف  تدوخ  زا  رت  گرزب  .يا  هدیـشک  دـق  يا ، هتفکش 
ماگ رت  مکحم  سپ  تسین ؛ تروشک  يدـنلب  رـس  زج  ینز ، یم  مدـق  نآ  رد  هک  يا  هداـج  ياـهتنا  .تسوت  هار  غارچ  شناد ، يواـک ،

.رادرب
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ناراهب

تاحفـص رگا  دـنک ؛ یم  کمک  ار  وت  ندـش  رون  يارب  دیـشروخ  .تشاد  یهاوخ  ار  شندوشگ  ناوت  ینزب ، يا  هرجنپ  ره  هب  تشگنا 
اهر ییادرف  يارب  ار  هچنآ  يزومآ  یم  يا و  هتسشن  یناوج  ياه  یلدنص  تشپ  .یشیدنیب  نشور  ینزب و  قرو  ار  تنهذ  هتفرگ  كاخ 

.تشاد یهاوخ  زاین 

.یشک یم  سفن  زبس  هناراهب ، یتقو  داد ؛ دهاوخ  هناوج  وت  قاتشم  ياه  سفن  ره  اب  تنیمزرس 

نشور زور 

نآ زا  ادرف  .تسوت  یناوج  رطع  زا  راشرـساوه  .يراد  یمرب  ماگدنلب  هوکـشاب و  .يا  هدمآ  ناجیه  هب  نتخومآ ، هب  قوش  دم  رزج و  اب 
؛ تسوت زور  زور  ره  يا ، هدوشگ  ینـشور  هب  ور  ار  تیاه  مشچ  دبوک ، یم  تنهذ  هرجنپ  رب  ملع  .تشناد  ياه  تسد  نآ  زا  تسوت ؛

.دنک یمن  راشرس  ار  وت  شناد  زج  يزیچ  نآ  رد  هک  يریسم  رد  حبص ، تمس  هب  يزات  یم  هک  یتقو 

راهب معط 

هک ییاه  باتک  دنهاوخ ، یم  راوهوک  ار  وت  هک  ییاه  سالک  ینک ، یم  سح  تنت  مامت  اب  ار  وهایه  معط  یـشناد ، روش و  زا  هتخیمآ 
، زورید .دوش  یم  هزات  تنابل  رب  هک  یناوج  زار  دـهج و  یم  هزات  ینوخ  نوچ  وت  رد  هک  تخانـش  دـناوت و  زاورپ  نشور  ياـه  هچیرد 

مان نیا  وجـشناد ؛»  » يا هداتـسیا  يدنلبرـس  ياه  هلق  رب  خـیرات ، هحفـص  هب  هحفـص  رد  یتقو  تسوت ، ماـن  هب  اـهزور  همه  ادرف ، زورما ،
.راهب زا  دنک  یم  تراشرس 

یتاجنروپ یفطصم  / خرس ياه  کخیم  زا 

.تزع اب  اما  مارآ ، هاگشناد ؛ كاپ  نحص  رب  نوخ  هرطق  هس  .دوب  یکانهودنا  توکس  .دوب  هدش  هتسکش  گرم ، یتوص  راوید 

رادیب ضبن  هکنیا  زا  لفاغ  تفرگ ؛ یم  نشج  ار  تلم  یشوگرخ  باوخ  دیـشک و  یم  هرعن  هناتـسم  هناهاش ، تخت  يور  اتدوک ، میژر 
.تسا هدنکفا  رود  هب  باوخ  تخر  هک  تسا  يدنچ  وجشناد ،

هراتـس زا  يدر  چیه  هک  یتقو  دـندرک ؛ یم  رکف  هدـیپس  هب  نارهت ، هاگـشناد  ياهوجـشناد  .دوب  هدرم  بیرف ، زا  يا  هدرپ  ریز  زیچ  همه 
.دوبن
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هدیپس ات 

تنوشخ و مکارت  .تخاـس  یم  ریبعت  یب  ياـه  سوباـک  مادـم  تسـشن ؛ یمن  راـکیب  هک  ریپ  هاـبور  اـما  هدـیپس ، اـت  دوب  هدـنامن  يزیچ 
، اهوجـشناد هک  دیدید  یم  دیاب  اما  تفر ، یم  هناشن  ار  ینف  هدکـشناد  محر ، یب  ياه  حالـس  .دـنک  لرتنک  ار  دوخ  تسناوتن  یهایس ،

هدرک روک  ار  اهرودزم  ياه  مشچ  رالد ، ياه  هسیک  .دندرک  یم  وزرآ  ار  دنلبرـس  ناریا  دندوب و  هتفرگ  هرخـسم  هب  ار  مشخ  همه  نآ 
.دروآ دوخ  هب  ار  اهنآ  درک و  ار  شدوخ  راک  وجشناد ، نوخ  خرس  گنر  اما  دوب ،

، رذآ .درک و 16  ناشیاونش  ناوج ، ياه  کخیم  بلق  رب  هلولگ  کیلـش  يادص  اما  دوب ؛ هدش  هبنپ  زا  رپ  اه ، هتخورف  دوخ  ياه  شوگ 
.هاگشناد يرادیب  يزیتس و  ملظ  تزع و  هدیصق  شناد و  يایوج  ياه  نهذ  یهاگآ  هسامح  دش ؛ هسامح  دلوت  زور 

تعاجـش دلوت  نشج  دـنریگب ؛ دـلوت  نشج  زور ، نامه  لاس ، ره  هک  دـنتفرگ  میمـصت  زمرق ، ياه  کخیم  رذآ 1332 ، نامه 16  زا 
.یناریا رادیب  ناوج 

یناما مثیم  / شناد حالس 

.دوش یم  ینازرا  وت  ياه  مدق  هب  هک  تسا  يا  هیده  هبیط ،» تایح   » نیمز و هرکیپ  زا  هتساخرب  دنملع ؛ ياه  هراتس  تیاه ، تسد 

.دننک یم  مَخرَس  يرادیب  ثیدح  ندینش  يارب  ناتخرد  ییاشگب ، هک  ناهد 

، ناگراتس

هطقن ات  ناچیپب ، ار  لهج  راموط  .تسا  يراج  وت  ياه  تشگنا  رایـش  رد  تایح  .دنـسوبب  ار  تهاگ  مدـق  اـت  دـنزیر  یم  ورف  هناد  هناد 
.ینادان یهارمگ و  بیرف و  هچ  ره  رب  یشاب  هتشاذگ  نایاپ 

دیفس حول 

، تکاس ياه  هچغاب  هب  مارآ ، ياهرابیوج  هب  دیشخب  دهاوخ  تئرج  دنکفا و  دهاوخ  تلاهج  وید  لد  رد  شتآ  وت ، نتـساخرب  زیخرب ؛
.شوماخ ياه  بلق  هب 

.دنا يرگ  نشور  هنشت  اهزغم ، .نیمز  هب  دنکفیب  ار  هطسفس  ياه  لوغ  تا ، هناریش  هرهز  ات  يوش  حلسم  ملع  هب  دیاب 

! دنیالایب تلالض  هریت  طخ  اب  ار  اه  بلق  دیفس  حول  ادابم  .دعتسم  ياه  ناور  دیص  هب  دنا  هتخادنا  ار  وت  يدازآ ، تلادع و  نامیخژد 

.دنارات دهاوخ  ار  موش  ياهدغج  درک و  دهاوخ  المرب  ار  توکس  یچوپ  وت ، دایرف  نزب ؛ دایرف 
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هشیدنا ياه  ماگ 

یجنپ هجیدخ 

اه هار  ردـقچ  .دود  یم  تیاه  ماگ  ریز  دـنت  هچ  كاخ ، هرتسگ  دـننتفر ، هدامآ  تیاـه  مدـق  .یناوخ  یم  ارف  وپاـکت  هب  ار  تارذ  ماـمت 
ردـقنآ يا ؛ هدـش  گرزب  ینک  یم  سح  .شیوخ  کیدزن  هدـنیآ  هب  یـشک  یم  كرـس  وت ! قاتـشم  ياـه  مدـق  لـباقم  رد  دـنهاتوک 

مامت .دـنز  یم  فرح  وت  اـب  ناـهج  .تسا  کـچوک  وت  ياـه  مدـق  ریز  شا ، یگرزب  تمظع و  همه  اـب  نیمز ، هرک  رگید  هک  یگرزب 
.دنوش یم  زاب  وت  نشور  نهذ  هب  ور  اه ، هچیرد 

.تفرعم شناد و  يایوج  یی و  « وجشناد  » هک ار  وت  دبلط ؛ یم  ار  وت  فرژ  هاگن  یتسه ،» »

تسوت لصف 

! تسا هدنام  یهت  تا  هشیدنا  ياه  ماگ  نینط  زا  هصرع  مادک  دنا  هدرک  کح  روشک  رادتقاو  هوکش  ردرسرب  زورما  ار  وت  مان 

.یناسرب ینادابآ  تداعس و  لزنم  رس  هب  یناوتان ، لهج و  ياه  هار  هروک  زا  مارآ  يریگب و  ار  رهـش  ینادان  ياه  تسد  ات  يا  هدمآ  وت 
دنویپ ادرف  ياه  شالت  هب  ار  زورید  ياه  هبرجت  وت ، .تسوت  لصف  لصف ، دنا ، هتسشن  انمت  هب  ار  وت  ناتسد  يزبسرس  رهـش ، ياه  هناریو 

.یگدنز ياه  هرظنم  نیرت  تخبشوخ  نیرتابیز و  هب  ور  .هزات  ياهزور  زا  زیربل  يزاسب  يا  هدنیآ  ات  ینز  یم 

قشع نابز 

ملق ناـبز  اـب  وت  .تسا  هتفرگ  ناـیرج  تا  هشیدـنا  رد  راـبیوج  رازه  دـنا ، هتـسشن  شیور  هب  هناوج  رازه  تنت ، رد  يراـهب ، راـبت  زا  وت 
ملاع هتخانشان  درگ  هچوک  اه ، شـسرپ  ياپ  هب  اپ  تاملک ، تسد  رد  تسد  .يور  یم  تقیقح  ِینیچ  لگ  هب  اه ، هژاو  اب  وت  ییانـشآ ،
.دبلط یم  ار  تیاه  مدق  تبالص  یگدازآ ، ملع و  نیمزرـس  .تسوت  زور  زورما  .ناشکهک  رد  یهاگ  نیمزرعق ، رد  یهاگ  يوش ؛ یم 

.زیوایب ییاناد  سوناف  نهیم ، ياه  هناخ  کیرات  رد  وجشناد !»  » .تسوت زور  زورما 
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بارحم دیهش  نیموس  بیغتسد ، هللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنشود

رذآ 1385  20

هدعق 1427 يذ   19

Decc. 2006 . 11

ییاضر هدیمح  / كاخ سفق  زا  نوریب 

هدـش زاغآ  يا  هدروآ  ناـبز  رب  هک  يا  هملک  اـب  زیچ  همه  .يدرگ  یم  يرهن  لاـبند  توکلم ، رد  تا  یگنـشت  يارب  يا و  هتفگ  ریبکت 
.تسا

رون ياضف  رد  يا و  هدرتسگ  ار  تروبع  ياه  لاب  دنمهف  یمن  هک  غیرد  .تسا  هداتفا  تیاه  هناش  زا  كاخ  يوهایه  راب  يا و  هداتـسیا 
.دنوش یم  راشرس  تزاورپ  هتخوس  ياه  لاب  يوب  زا  اه  هیناث  مارآ ، مارآ  دتفا و  یم  قافتا  خرس  يا  هثداح  يا ! هدیشک  سفن 

هناقشاع

یم لالز  تاملک  .دـشکب  دـق  تا  یگداتـسیا  رد  ات  تسا  هداتـسیا  بارحم  .دـکچ  یم  ورف  ناـمز  یناـشیپ  زا  هثداـح  رگبوشآ  همزمز 
، بارحم .دننک  یم  همزمز  هناقـشاع  ار  تمان  رظتنم ، نینچ  نیا  يا  هعمج  .دنوادخ  تمظع  يور  هبور  يا  هداتـسیا  تناهد  زا  دنرذگ 

شناـیاپ هک  يزاـمن  رون و  زا  يروشنم  رد  هدـیچیپ  هعمج ، ناـنچمه  .دـیرگ  یم  ياـه  ياـهو  تسا  هدرـشف  شوـغآ  رد  ار  شدـیهش 
.تسوت یگدنرپ 
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.ینک یم  اوجن  شیوخ  دوبعم  اب  يا و  هتشاذگ  نامسآ  ياه  هرادج  رب  ار  ترس 

رد ار  وت  .تسوهایه  زا  هدـمآرب  نامز  سفن  .دـندرگ  یم  وت  زا  يا  هناشن  لابند  تشگرب ، یب  ياه  هداج  هدرـشف  مشخ  رب  ناـمیخژد ،
.دنسانش یمن  بارحم  تمرح  دنروآ و  یمن  بات  ار  تمالک  وت و  رد  يراج  تقیقح  نایرج  .دنا  هتفای  بارحم 

«. يدش دیشروخ  وت  دمآرب و  بیغ  زا  یتسد  »

، خرـس نینچ  نیا  هک  يزامن  هیآ  هیآ  دـهد  یم  زاورپ  يوب  .تسا  ییاهر  هناشن  مان ، نیا  هک  ار  تراـگدرورپ  يا  هدز  داـیرف  هناقـشاع 
.تسا هتفرگ  نایاپ 

ییاهر

.یگنادرم دنلب  غیتس  رب  يا  هداتسیا  وت  مهو و  دولآ  هم  ياه  هرد  رب  دنا  هداتسیا 

هدناسر ییاهر  تفگش  تمظع  هب  دوخ  اب  ار  وت  بارحم ، .رون  زا  يا  هدش  راشرس  وت  دنا و  هتسب  دیشروخ  يور  هبور  ار  ناشاه  مشچ 
رد هتـسشن  مد  هب  مد  هک  دـنرود  وت  زا  ردـقنآ  .تسا  هدـش  دیـشروخ  تندـب ، هراپ  هراپ  بارحم ، هتخیر  ورف  تشخ  تشخ  ریز  .تسا 

.نوخ رد  هتساخرب  دنکاخ و 

.تسا هدش  زاغآ  هثداح  هاگن  نیلوا  زا  تاظحل ، ییاوسر 

.ینک یم  وج  تسج و  کیالم  هتسویپ  مه  هب  ياه  فص  رد  ار  تا  هعمج  زامن  همادا  یتشذگ و  هنارتوبک  ساره ، یب 

.تسا هدمآ  تزاوشیپ  هب  تداهش  دنوادخ ، تبحم  هدوشگ  رتچ  ریز 

نیدلاردب مظاکدمحم  / لد راوید  رد و  رب  هیرگ  شقن 

.دشخرد یم  وت  مان  غارچهاش ،»  » نحص زا  يا  هشوگ  رد 

دـش هراپ  دـص  بیغتـسد  : » دنتـسشن یم  همزمز  هب  ام  شوگ  رد  هک  هعمج  زامن  هاـگیاج  بـالقنا و  نارود  بارحم  میروآ  یم  داـی  هب 
«. دیآ یمن  رگید 

.دش یم  هدز  لد  راوید  ردرب و  هک  دوب  هیرگ  ياه  شقن  هک  میروآ  یم  دای  هب 

! ندوب وت  اب  تارطاخ  ياه  هچوک  سپ  رد  ازع  ياه  جوم  زا  ناما  بالقنا ! روانت  تخرد  يارب  نکشرمک ، غاد  نیا  زا  ناما 

ایند

هتسب يردارب  دقع  صولخ ، یگشیپ و  اوقت  اب  هک  دراد  دای  هب  تفگش » ياه  ناتساد   » وت زا 
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.يدوب

ص:69

هرامش 91 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


بارحم بلق 

.میزیر یم  کشا  نامیاه  هرطاخ  رد  زونه  وت  لیمک  ياعد  كاوژپ  زوس  زا 

.دشاب هدینشن  ار  وت  مان  هک  تسین  برقت  يداو  رد  يرذگهر  چیه 

.دشاب هتسجن  هرهب  تیاه  باتک  ینافرع  ِياه  ماج  زا  هک  تسین  سنا  ياه  هقلح  رد  يرضاح  چیه 

.دشک یم  هآ  تسا ، هتفر  ورف  بالقناو  بارحم  بلق  رد  هک  هنشد  همه  نیا  زا  زونه  خیرات 

یجنپ هجیدخ  / خرس روضح 

یم عوکر  هب  تا  یتوکلم  ياه  حـیبست  رد  .تسـشن  یم  تاجانم  هب  تروضح  یتوهال  هبذـج  رد  بارحم  يداتـسیا ، یم  هک  زامن  هب 
ربنم و .درک  یم  اـپ  هب  يزیخاتـسر  هداجـس ، باـت  یب  لد  رد  تیاـه ، هدجـس  ناـجیه  .دـش  یم  اـه  نامـسآ  هیاـس  تا ، هیاـس  یتفر و 

.دوش یم  هدینش  تمان  كالفا ، هرجنح  زا  کنیا  .دش  راشرس  تروضح  زا  بارحم ،

هنیرید يوزرآ 

اه نابز  زا  ار  تمان  ناشنامگ  هب  دـنا ، هدرک  اه  كاخ  ریگ  نیمز  هشیمه  يارب  دـنا و  هدـیچ  ار  تا  یگدـنرپ  ياـه  لاـب  ناـشنامگ  هب 
نوناق نتـسیز ، زبس »  » .تا يراگتـسر  دنلب  نابدرن  بارحم ، دوب و  تخرـس  زاورپ  يوکـس  تداهـش ، هک  نآ  زا  ربخ  یب  دنا ؛ هدـیدزد 

.یگدادلد ياه  لاب  نتسب  يارب  دنکچوک  اه ، سفق  .تا  هنیرید  يوزرآ  نتفر ، « خرس  » دوب تا  یگدنز 

.قشع تراتسد ، دوب و  داهج  تیادر 

هناورپ وت  تمالک ! زا  تفرعم  نیچ  هشوخ  دـندوب و  تراتفگ  ياوقت  صالخا و  نیـشن  بتکم  تربنم  ياپ  هک  یقاتـشم  ياه  ناج  هچ 
.يدرک فاوط  قشع ، عمش  هلعش  درگ  راو ،

قشع هار 

تسین هرانک  شچیه  هک  قشع  هار  تسا  یهار  »

« تسین هراچ  دنراپسب  ناج  هک  نآ  زج  اجنآ 

.دننز یم  راج  ار  تگرزب  مان  رهش ، ياه  هنذأم  .دنامن  یلاخ  زاورپ  هنارت  زا  زگره  كاخ ، ات  تسویپ  زاورپ  هب  تا  هدجس 
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رد بالقنا ، ياه  هثداح  نیگمهـس  جاوما  مطالت  رد  يدورـس و  يراگتـسر  هنارت  رادـیب ، ياه  ترطف  ناراـسخاش  رب  راو ، يراـنق  وت ،
تقیرط ناگدش  مگ  ياشگ  هار  اه و  هثداح  لین  هدنفاکش  دش و  یسوم  ياصع  تراتفگ ، تبالص  متس ، دادیب و  بیهم  نافوت  موجه 

.لصو

.یتفر توغاط  گنج  هب  هبطخ ، راقفلاوذ  اب  ملاع و  نایوردیپس  ياوشیپ  هب  يدرک  ادتقا  وت  نادیم ! دجسم و  درم 

خرس اب  ار  نیتداهـش  یتفگ و  کبیل  ار ، راگدرورپ  توعد  هک  ماگنه  نآ  ار ؛ تا  يراگتـسر  هظحل  هظحل  دهد  یم  یهاوگ  بارحم ،
.دوش هنادواج  بارحم ، نادیهش  هبیتک  رب  تا  هرطاخ  مان و  ات  يدرک  همزمز  ملاع ، هجهل  نیرت 

نینوخ يادر 

.یتفکش هناراهب  تیدبا ، ياه  تسد  يور  رب  .خرس  یجارعم  رد 

رطع دـیزو و  اـه  گنـسرف  ار ، تنینوخ  يادر  يوب  داـب ، .درپـس  رطاـخ  هب  هشیمه  اـت  ار  تیاـهاوجن  دـنام و  راـگدای  هب  وت  زا  بارحم 
.دناسر ناهج  هماش  هب  ار  يراگتسر 

.یتفاتش ادخ  ینابرهم  شوغآ  هب  خرس ، خرس  یتسیز و  زبس » ، » يدمآ زبس » »

.يدز دنویپ  نوعجار » هیلا   » هب ار  انا هللا » ، » نینوخ يزیخاتسر  رد  تا ، هعمج  زامن  نیرخآ  رد 
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شهوژپ زور 

هراشا

هبنش

رذآ 1385  25

هدعق 1427 يذ   24

Dec. 2006 . 16

یتاجنروپ یفطصم  / هشیدنا دلوت  نشج 

یقیاقح میتقیقح  یپ  رد  .دتفا  یم  نهذ ، هنیآ  يور  یـشسرپ  یتقو  .خساپ  هغدغد  زور  وجو ، تسج  شطع  زور  تسا ؛ شهوژپ  زور 
.تسا هدش  زاغآ  هظحل  نامه  زا  وجو  تسج  میا و  هدرکن  ناشیادیپ  زونه  هک 

شهوژپ ياه  تسد  رتزبس ؟ ياه  هاگن  رت و  هزات  ياـه  فرح  ياـه  هشوخ  زج  دـیور  یم  هچ  وت ، رد  وت  ياـه  شـسرپ  هعرزم  لد  زا 
مه زبس  ناتخرد  گرب  یتح  هک  تسا  تقو  نآ  دوش و  یم  زاب  هدـییورن  ياه  قفا  هب  ور  ناقهد ، ياه  تسد  نابرهم  يربز  لـثم  رگ ،

.راگدرک تفرعم  يارب  تسا  یباتک  دوخ  شقرو ، ره  هک  يرتفد  دوش  یم 

یم ییاج  زا  هک  تسوت  هزات  فشک  قرب  نیا  دنک ، یم  بلط  يا  هزجعم  هدنام و  يدـبا  یتوکـس  رد  مهبم ، گنگ و  زیچ ، همه  یتقو 
.نایمدآ ایشا و  هدوهیب  ثکم  هب  دهد  یم  نایاپ  دشخرد و 
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ناغمرا

هک تسوت  مد  هب  مد  ياه  نتفای  وجو و  تسج  نیا  کنخ ؛ ياه  قالیی  هب  دربب  دوخ  اب  ار  وت  دـیایب و  بسا  رب  راوس  هک  تسین  یـسک 
.یبایب ات  يوجب  سپ  يرود ؛ نآ  زا  الاح  ینک و  یم  ناشیوزرآ  هک  ییاهاج  نامه  هب  تدرب  یم 

!؟ هن رگم  تسا ؛ هدنبای  هک  مه  هدنیوج 

ماهلا کی  وت ، يارب  هک  تسا  هدیـسر  ناغمرا  نیا  .شنیبب  نک و  شیوب  .تسا  هتـسشن  شوخ  یـشقن  اهرود  زا  داـب ، ياـه  هنوگ  يور 
.هدم تسد  زا  ار  ماهلا  کچوک  هقرج  کچوک ؛ هقرج  کی  تسا و  هزات 

غارچ

يارب دنبات  یب  هک  هدنام  اهنت  ياه  هرذ  نوفدم و  ياهرصنع  هدماین ، ملق  هب  ياه  لومرف  هتـشونان ، ياه  هلمج  نک ؛ هاگن  اهرود  نآ  هب 
؟ ناش ینیب  یم  وت ؛

.نک رادـیب  ار  ملق  .نک  نشور  ار  اه  غارچ  نزب و  وراج  ار  اه  هناخ  باتک  نیمز  .نک  كاپ  ار  اه  باـتک  يور  هتـسشن  درگ  وش ؛ دـنلب 
.نک اپرب  ار  فشک  هشیدنا و  دلوت  نشج  نزب و  ادص  ار  ذغاک 

یسوط اروح  / هزات هار 

.يراپسب اهنآ  هب  لد  ات  دنراگزور  هدامآ  ياه  لد  دیپس ، ياه  هحفص 

.یناشفایب ناشیاپ  هب  هدید  رهوگ  ات  دنتمحر  ياز  ناراب  ياهربا  دیپس ، ياه  هحفص 

هک ار  یملق  ریگب ؛ تسد  رد  ملق  .يراپسب  ناش  هچقودنـص  هب  ار  اه  نآ  ات  دنتمیق  نارگ  ياه  هنیجنگ  ناراد  تناما  دیپس ، ياه  هحفص 
« نورطسیام ملقلا و  ن و  « ؛ تسا هدروخ  مسق  شتلاسر  هب  راگدرورپ 

.ییوجب نیصلاب »  » ولو ار  شنادات  نیدالوپ  يا  هدارا  شوپب ؛ هدارا  رازفا  ياپ 

یهاگآ نافوت 

! بوشآ رب  تیاه  هتسنادنرب  یهاگآ ، نافوت  اب  زیخرب !

.ار اه  هظحل  غارچ  زورفارب  ار و  هرذ  لد  فاکشب  زیخرب و 
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.دنک یم  هدنز  دناریم و  یم  دناروش ، یم  دزاس ، یم  ار  ایند  هک  تسوت  ملق 

.تسا رظتنم  ایند  ریگب ؛ تسد  رد  ار  تملق 

اه هتسناد 

ياپ نزب ، الاب  تمه  نیتسآ  اشگب ! مدرم  يور  هب  ار  شناد  ياه  هزاورد  ون ، ياه  هچیرد  فشک  اـب  شاـب ! هزاـت  هار  يوجو  تسج  رد 
.ششوک شالت و  نادیم  تسا ؛ شهوژپ  شناد و  نادیم  وت ، مزر  نادیم  .شوپب  هدارا  رازفا 

.ناشونب زین  ار  نارگید  شونب و  هعرج  کی  یهاگآ ، ماج  زا  نک و  تیاه  هتسناد  زیربل  ار  اهذغاک  يدیپس 

.تسا یقاب  زونه  هار  تسوت و  رظتنم  هداج  هک  زیخرب  .دشوج  یم  شیپ  زا  رت  هزات  زور  ره  هک  هزات ، هار  تسا  نیا 
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حتفم رتکد  هللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنشود

رذآ 1385  27

هدعق 1427 يذ   26

Dec. 2006 . 18

يدمحم سابع  / سوناف

زونه یلو  میا ، هداتفا  رود  وت  زا  ام  .درب  ناوت  یمن  وت  ياه  هناقشاع  جنک  هب  یهار  غولش ، ياه  نابایخ  نیا  زا  .میا  هداتفا  ادج  وت  زا  ام 
.يداتسرف ام  یهارمگ  ياه  لحاس  يرادیب  هب  ار  تیاه  جوم  هک  یتسه  ییایرد  وت  .دنز  یم  جوم  تمان  ام ، ياهوگو  تفگ  يال  هبال 

لالز نطاب  اب  ار  اه  هاگـشناد  یهاـگآو  قوش  روش و  اـت  يدوب  هدـمآ  وت  .میونـش  یم  یتشهب  ياـه  هدـکهدزا  ار  تمـالک  رطع  زونه 
درم لـمع و  درم  هک  وت  يارب  هاگـشناد  هزوح و  دـنک  یم  قرف  هچ  .يدوب  نیدو  ملع  راد  مچرپ  وـت  .یهد  دـنویپ  هیملع  ياـه  هزوـح 

.دوب وت  رگنس  اج  همه  يدوب ؛ داهج 

باتفآ

؟ دنهاوخ یم  هچ  دیشروخ  زا  ربا  همه  نیا  .مریگ  یم  رامش  یب  هایس  ياهربا  زا  ار  باتفآ  غارس  هدنام ، فرب  رد  ياه  کشجنگ  نوچ 
وت .دروآ  یمن  بات  هناخ  تشخ  تشخ  ار  تندـماین  هروشلد  هک  ییاهزور  ناـمه  لـثم  دـنز ؛ یم  روش  ملد  دـیآ ، یم  هک  زییاـپ  يوب 
.دش دهاوخنریگارف  تمالک  دهش  يوش ، دیهـش  رگا  دندرک  نامگ  .تشادن  ار  تیاشامت  لمحت  باتفآ ، یتح  هک  يدوب  يدیـشروخ 

.دندیدن ار  تمان  راگدنام  باتفآو  دندنام  روک  تتداهشزا ، سپ  نانچمه  هک  فیح  دص 
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ینابرهم يامرگ 

.داد دهاوخ  زاوآ  ینشور  هب  ار  ناگدشمگ  دیشخرد و  دهاوخ  یهارمگ  ياه  هداج  رب  هشیمهات ، يا ، هدرک  نشور  وت  هک  ار  یسوناف 
ات يدرک  زارد  ار  تمرگ  ياه  تسد  وت  .دنامب  هار  رد  يرفاسم  چیه  هک  مراد  کش  يا ، هتخیوآ  ام  بش  رب  هک  يا  هراتس  همه  نیا  اب 

ياه هداج  زونه  .تسا  هدرکن  شومارف  ار  تناتـسد  ینابرهم  يامرگ  زونه  ام  ياه  تسد  .يریگب  ار  اـم  هم  رد  رو  هطوغ  ياـه  تسد 
.دنور یم  يداد  نامناشن  وت  هک  یتمس  هب  ام 

یجنپ هجیدخ  / تقیقح هارهاش 

نطب رد  دوب  هزات  رکب و  یقافتا  نادـمه ، هدیـسر  ون  قوش  ناجیه و  .درک  لگ  هناقـشاع  ار  شراـهب  نیمتفه  دصیـس و  رازه و  میوقت ،
.تفرگ مان  دمحم » ، » كدوک .نامز 

راگدنام خیرات ، هظفاح  رد  لفط ، نیا  کچوک  ياه  مدق  تسناد  یمن  یسک  .تشادن  ربخ  دازون  نشور  تشونرس  زا  زور  نآ  یسک 
.دش دهاوخ 

ضارتعا حاتفم  شا ، هرجنح  راگزور و  ناقفخ  رد  دروآ  بات  شیاه  هناش  رب  ار  گرزب  یتلاـسر  اـت  داـهن  اـیند  هب  اـپ  حـتفم » دـمحم  »
.مدرم يرادیب  حور  شیادص ، رهش و  نیگنس  توکس  رد  دشاب ،

ّتلم يادص 

.دوش مدرم  شورخ  يرادیب و  راد  هیالط  ات  دمآ  شبان ؛ لالز و  ياه  هشیدنا  اهربنم و  رب  دشاب  تلم  يادص  ات  دمآ  حتفم 

یم تداهـش  هلفاق  هب  حـتفم » دـمحم   » دوش و یم  شوپ  هایـس  هاگـشناد ، هزوح و  .دـنریگ  یم  نوخ  يوب  اـه  هقیقد  رذآ ، کنیا 27  و 
هک دزوس  یم  شتآ  رد  یسونقق  .ار  هودنا  جوا  دنز  یم  هجض  كاخ  تسا ، هدیشوپ  هایـس  ار ، شزور  نیمتفه  تسیب و  رذآ ، .ددنویپ 

تـسد هک  يدرم  .هباطخ  ودوب  ملق  شحالـس  هک  يدرم  تدهاجم ، مارآان  ناشفـشتآ  شا ، هنیـس  دوب و  تقیقح  هارهاش  شا ، هرجنح 
.دناشن هرفس  کی  رس  رب  ار  هاگشنادو  هزوح  تشاذگ و  نید  تسد  رد  ار  شناد 

سونقق اـما  دـندرک ، رتسکاـخ  ار  شناد  نید و  هصرع  سونقق  دـنناد ، یمن  ار  لـطاب  قـح و  قرف  هک  ناـقرف »  » یناطیـش هورگ  هچرگا 
.دروآ دهاوخ  ربرس  سونقق  رازه  شرتسکاخ ، زا  دریم و  یمن  زگره 
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هاگشناد هزوح و  تدحو  زور 

داژن لیلخ  هدیعس  / لاب ود 

.تسا قشاع  ياه  یسلطا  رطع  زا  راشرس  اوه ،

مه یگـشیمه  هارمه  رگا  درک و  میهاوخ  اـنب  تیناـسنا  هلق  نیرتدـنلب  غیتـس  رب  ار  قـیفوت  ياـنب  نیرت  گرزب  يراپـسب ، نم  هب  لد  رگا 
.درب دهاوخن  سأی  سلجم  هب  يزوریپ ، هناتسآ  رد  ار  ام  هنافراع  مزب  یطوقس ، چیه  زا  سرت  میشاب ،

شیور راظتنا  رد 

.تسام ناج  لد و  لماک  یگچراپکی  زور  الاح  دیپت و  مه  يارب  نامیاه  بلق  میدرک و  هزرابم  مه  يارب  اهزور 

.هزوح نید ، سدقم  هاگیاپ  زا  وت  هاگشناد و  ملع  رگنس  زا  نم 

.يریگب تسد  رد  ارم  شالت  رپ  ناتسد  هک  یهار  هب  مشچ  وت  دنک و  ناراب  رون  ارم  شالت  یناشیپ  تا ، یگدنب  ات  هک  مرظتنم  نم 

نآ زا  یناشن  کـلف ، تفه  رد  هک  يزبس  عرزم  راـظتنا  رد  دـشاب و  یگدزبرغ  زره  ياـه  فلع  نیجو  دـهاش  اـت  تساـم  رظتنم  نطو ،
.تسین

تشهب هعطق 

! هتخیمآرد یگنادرم  رورغ و  اب  يا 

! یگدیروش رعش  نیرتزیگنا  قوش 

.شناد نید و  لاب  ود  اب  مینک ؛ لالقتسا  شون  هعرج  ار  یتشهب  كاپ  هعطق  نیا  مه ، تسد  رد  تسد  ات  ما  هدامآ 
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اقآ یلع  ناولهپ  همطاف  / مسق مه 

.ینم یناتسبد  رای  نامهم  مه  زونه  وت 

؟ میدوب هدرسفا  رامعتسا  نادنز  جنک  هتسخ ، هدرزآ و  لد  نامود  ره  هک  ار  ییاهزور  تسه  تدای 

؟ میدناشک یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  نامحورجم  ياه  نت  توغاط ، هایس  قالش  ریز  هک  تسه  تدای 

؟ میدروخ نمشد  هنیکرپ  درس و  لد  زا  ار  ییاه  هنشد  هچ  هک  تسه  تدای 

؟ میداد تسد  زا  ناشمشخ ، هاگن  ریت  ریز  ار  ینانامیپ  مه  نارای و  هچ  هک  تسه  تدای 

.دوب ناش  ياه  یهاوخدوخ  ریجنز  لغ و  رد  نامناتسد  هک  ار  ییاهزور  تسه  تدای 

؟ دندوب هتفرگ  نام  اه  لاب  زا  ار  نامزاورپ  كرتشم  ياه  هشیدنا  هک  تسه  تدای 

؟ میدوب هدش  مسق ، مه  تدحو ، هژاو  رس  رب  مه ، اب  هک  ار  ییاهزور  تسه  تدای 

کی مادک ، ره  وت ، نم و  .دیرپ و  ناوت  یمن  لاب ، یب  تسا ، نامـسآ  دصقم ، رگا  .دـهاوخ  یم  لاب  ود  زاورپ ، هک  دـشاب  نامدای  دـیاب 
.مینک زاورپ  مه  لاب  هب  لاب  دیاب  میلاب ؛
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مالسلا هیلع  همئالاداوج )  ) یقتدمحم ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش جنپ 

رذآ 1385  30

هدعق 1427 يذ   29

Dec. 2006 . 21

نیدلاردب مظاکدمحم  / قیاقد ناماد  رد  يا  هلعش 

هتخاس تعافش  لسوت و  راگدنام  حلاصم  زا  ار  شیوخ  غورف  يانب  ات  تسا  هتفاتش  مرک  دوج و  رپ  يرضحم  هب  گوس ، بلاق  رد  ملق ،
.دهد ماوق  ار  دوخ  ناگژاو  ناکرا  ات  تسا  هتشامگ  تمه  بسچلد ، یترایز  هب  رود ، هار  نیمه  زا  مالک ، .دشاب 

.دنیشن یم  هبرجت  هب  ار  ییاهر  یمظاک ، ياضف  رطع  اب  زورما ، ناسنا 

غاد

.دنسر یم  جوا  هب  ینیمظاک  ياه  لد  رد  اه  تلیضف  زورما 

دهشم دننکش و  یم  مهرد  ار  اه  تفاسم  هشیمه  اه  هیثرم  دنیرگ و  یم  نیمظاک  رد  ار  شیوخ  لد  زا  يا  هراپ  رادغاد ، نایعیش  زورما 
.دننک یم  مسجم  تنامشچ  يولج  ار  نیمظاک  والبرک  و 

رون میرح 

هدرک هناخ  مغ  مرح ، ياج  همه  زورما  .تسام  کشا  ياه  هسوب  ياریذپ  نحـص ، راوید  رد و  .تسا  هودنا  رپ  نیمظاک ، ياوه  لاح و 
.دبای رارق  رون ، نیمهن  میرح  رد  ات  دخرچ  یم  كالفا  هاگن  .مرح  تاظحل  رد  دنا  هتخیر  هودنا  هلایپ  هلایپ  .تسا 
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یسوط اروح  / راوگوس راهب 

یب ندـیلاب  دیـشک و  ریوصت  هب  ار  تماما  زاجعا  یکدوک ، رد  هک  ییالوم  راگزور ، ریوصت  نیرت  يراهب  شتماما ، هناوج  دوب و  ناوج 
.دش نانمشد  مشچ  راخ  شا ، هفقو 

.دوب شیاشامت  شوهدم  نیمز ، هک  تشاد  نامسآ  يوب  رطع و  نانچ 

.تسش یم  شتمصع  لالز  رد  ار  یکاپان  هچ  ره  ودیشوج  یم  شا  هنیس  زا  ماهلا  تمکح و  همشچ  همشچ 

ياه هرظانم 

.تسکش یم  يرادیاپ  هب  ار  اه  هلزتعم  یفارحنا  دس  داد و  یم  خساپ  هناملاع  ار  نالهاج 

.درک یم  بارخ  شرس  رب  ار  شرابتعا  یلاشوپ  خاک  بآ و  رب  شقن  ار  نومأم  قیقد  ياه  هشقن 

.ماقتنا شتآ  رب  شتآ  مصتعم ، داهن و  یم  هنیک  گنس  رب  گنس  نومأم ،

.دوب هار  رد  يا  هثداح 

هقلح

.رارسا مرحمان  دوب و  هناخ  مرحم 

یم هنابز  شتآ  ياه  هزادگ  شناتسد  رد  .دوش  موش  يا  هئطوت  لاصتا  هقلح  تساوخ  یم  .دوب  هبیرغ  رون  اب  دوبن ؛ دیـشروخ  یلاها  زا 
.تخیر یم  نامسآ  ناج  هب  ار  رهز  یتقو  دیشک ،

یلست

شتیالو هب  ار  ناماه  لد  نام ، مشچ  ياه  کشا  هقلح  هقلح  اـب  اـم  تسا و  ناـمهیم  ار  تیـالو  ناوج  هچنغ  نیمظاـک ، تسا  یناـیلاس 
.میهد یم  دنویپ 

.انشآ يراید  رد  یبیرغ  میور ؛ یم  متشه  ياوشیپ  سوباپ  هب  رت ، کیدزن  يراید  رد  میرادن ، نیمظاک  هب  نتفر  لاجم  هک  لاح 

.هبدن هحون و  ياه  هنارتوبک  همه  اب  میا  هدمآ  یلست  هب  رادازع ، شوپ و  هایس  اقآ 

.ناتراوگرزب نادناخ  نادنزرف و  رب  امش و  رب  مالس 

! داوجلا یلع  نب  دمحم  ای  کیلع  مالسلا  مالسلا ! هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ای  کیلع  مالسلا 
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روپ نامیلس  همطاف  / گرزب هودنا 

.دنناوخ یم  هیثرم  اهداب 

يدیهش راهب  نیرت  ناوج  غاد  دنز ؛ یم  هجـض  ار  شا  هلاس  جنپ  تسیب و  هراتـس  غاد  نامـسآ ، تسا و  هتفرگ  هناشن  ار  اه  هرجنپ  زییاپ ،
.دوب شتواخس  زومآ  سرد  مه  دیشروخ  هک  یماما  غاد  تسا ، هتفشآ  ار  نیمز  ياه  کلپ  باوخ  شنتفر ، هک  ار 

دیشروخ راگنا 

.تسا هدرک  نادنچ  ود  ار  اه  هظحل  هودنا  توکس ،

دیشروخ تقیقح  هک  ییاه  « مصتعم  » تنایخ لهج و  اب  دنناطیـش ، هطاحا  رد  هک  ییاه  « لضفلا ما   » رهز اب  دوش  یم  شوپ  هایـس  دادغب ،
! دننک یم  راکنا  ار 

! دندناشن نامز  نیمز و  لد  رب  ار  گرزب  غاد  نیا  هک  ییاه  تسد  هب  نیرفن 

تحاصف و هک  دـنوش  ییـالوم  رگ  هیوم  اـه ، هچوک  اـت  دندیـشکرس  قاـفن  یناداـن و  ماـج  زا  ار  ییاـفو  یب  هک  ییاـه  مشچ  رب  نیرفن 
! درک یم  کیدزن  دنوادخ  هب  مه  ار  نادحلم  ياه  لد  شتغالب ،

هناراوگوس

يدیـشروخ راوگوس  مه  نیا  زا  شیپ  راب  کی  هک  ینیمظاـک  تمـس  هب  درب ؛ یم  تشود  رب  ار  تماـما  دیـشروخ  نیمهن  توباـت  داـب ،
.مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  راوگوس  دوب ؛ هدش  رگید 

.تسوا تداهش  غاد  راوگوس  زونه  نیمظاک ،
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( جع ) رصع یلو  ترضح  ناتسآ  هب   ) مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

عراز هبوبحم  / قشع هنالداع  خساپ 

! یشاب یناسنا  تقلخ  ریسفت  ات  ینک ، یم  عولط  راظتنا ، قرشم  زا  هک  مد  نآ  وت  رب  مالس  وت  و  ... 

.دـبوک یم  هرخـص  رب  رـس  وت  يرارق  یب  زا  اـیرد ، هنیـس  رد  جوم ، دـنک و  یم  هیوم  ار  وت  ناذا  هوک ، هتـسدلگ  رب  داـب ، تسا  یناـیلاس 
.دیارس یم  هلعش  وت ، شطع  مره  رد  شتآ  هدنام و  تیاه  مدق  یقیسوم  گنز  هب  شوگ  كاخ ،

! كاخ نابز  هب  نامسآ  همجرت  يا 

! باتفآ لوزن  نأش  يا  بآ و  تیاهن  یب  حرش  يا 

!؟ یبای یمرد  راظتنا  يداو  رد  ار  ناقشاع  یعس  ایآ  ینیب و  یم  تلادع  شطع  رد  ار  ناسنا  هلوره  ایآ 

دامجنا

! دوش تروضح  ناقاتشم  دایرف  هار  دس  نیمز ، نایسن  ادابم 

! دناشوپب ار  ناقشاع  راهب  ییافوکش  رشب ، یناتسمز  دامجنا  دنکن 

ماش نیا  سپ  رد  هک  وگب 

.تسا هتفهن  ناسنا  شیور  نیرت  حبص  فسأت ،

؟ دروآ یمرد  ياپ  زا  ار  رفاسم  دصقم ، یب  هداج  دناد  یم  هچ  ایند 
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ینافوت رجنح 

! ار روجهم  هتسشن  نوخ  هب  ياه  مشچ  نیا  بایرد 

! ار نارود  هتسخ  سفن  نیا  بایرد 

همطاـف دنتـسم  دنـسم  يا  ریدـغ ! دـنویپ  هجیتن  يا  ارح ! تولخ  لوصحم  يا  ناربماـیپ ! تثعب  ریـسفت  يا  ناـسنا ! تلاـسر  هصـالخ  يا 
! مالسلا هیلع  یبتجم  توکس  خساپ  يا  مالسلااهیلع !

نایاپ يا  مالسلا ! هیلع  مولعلارقاب  شناد  روشنم  يا  مالسلا ! هیلع  داجـس  ینافوت  رجنح  يا  مالـسلا ! هیلع  نیـسح  هدیرب  گر  دادتما  يا 
ریوصت يا  مالـسلا ! هیلع  اضر  يدونـشخ  تیاـهن  يا  مالـسلا ! هیلع  مظاـک  ماـما  ییاـهر  هرجنپ  يا  مالـسلا ! هیلع  قداـص  بتکم  هماـن 

! يرکسع ماما  ثاریم  هناگی  يا  مالسلا ! هیلع  يداه  ماما  تیاده  ریبعت  يا  مالسلا ! هیلع  همئالاداوج  تمارک 

! سرب نیمز  ناتستلفغ  نیا  رد  كورتم ، تلادع  دایرف  هب  ار و  ملاع  ینادرگرس  نیا  بایرد 

! نونج ياونین  تسا و  شطع  يالبرک  رسارس ، نیمز ،

! قشع هنالداع  خساپ  يا  یتقلخ ! زاین  نیلوا  هب  دنوادخ  خساپ  نیرخآ  هک  وت  رب  مالس 

یپ نتورف  هبزور  / تسا یبآ  تهاگن 

هظحل نیرت  هنارک  یب  رد  تسا ؛ نیمز  هنییآ  ایرد ، یتسه ، سوماق  رد  ناس ، نیدـب  و  نامـسآ ؛ دـنزرف  ایرد  دـنیایرد و  نادـنزرف  اهربا 
.شنیرفآ ياه 

اهاوآ و نیرت  ینافرع  تیاه  ماگ  فیطل  یقیـسوم  اشگلد و  تتعـسو  ینامـسآ ، تتاملک  یبآ ، تهاگن  ایرد ! يا  ییاـیرد ! روهظ  يا 
؟ متسه تندورس  هتسیاش  ینیمز ، ياه  هژاو  نیا  اب  مناد  یمن  ایرد ! .اهاون 

؟ تسهوت دوجو  ینامسآ  راوازس  دزیخ ، یمرب  ملد  ریوک  زا  هک  یکاخ  فورح  نیا  مناد  یمن 

جاوم

؟ تسا نم  ییاهنت  توهرب  رد  ما  ییایرد  راظتنا  نیرت  جاوم  هک  ار  تتیانع  یبآ  هاگن  ای  میارسب  ار  ما  يریوک  لد 

وت جاوم  ياـه  تسد  شزاونریز  هشیمه ، اـت  مهاوخ  یم  هک  زاـسب  یلحاـس  ملد ، زا  ریگب و  نم  زا  ار  ما  يریوـک  ییاـهنت  اـیب و  اـیرد !
...مشاب
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ییوت ایرد 

.دوش یم  زاغآ  وت  روضح  تشهب  زا  قشع ، یبآ  ياه  هظحل  هک  ییوت  ایرد  ! الوم

ایرد

.دوش یم  زاورپ  بات  یب  هداتفا  سفق  رد  ياه  هدنرپ  نوچ  تسدقم ، مان  ندینش  اب  لد ، هک  ییوت 

.دنیاجرباپ وت  نینزان  دوجو  رطاخ  هب  نیمز ، نامسآ و  هک  ییوت  ایرد 

.دنیاعد هب  تسد  وت  رادید  دیما  هب  ناهج ، ناتخرد  هک  ییوت  ایرد 

.دیور یم  هایگ  شلد  زا  وت  قشع  هب  نیمز ، دناراب و  یم  ناراب  وت  رطاخ  هب  نامسآ ، هک  ییوت  ایرد 

دفوکـش و یم  لگ  تکرابم  ياه  ماگ  ریز  هک  ییوت  ایرد  .تسا  يراج  تلد  رد  ینامـسآ ، ياه  هشیدـنا  نیرت  عیـسو  هک  ییوت  ایرد 
.وت اهنت  ییوت و  ایرد  ...تسا و  يراهب  وت  زبس  دای  هب  تناقشاع  لد 

« دیشروخ هناخ  هب  يرد  »

.دپت یم  تا  یباتفآ  يور  ندیدراظتنا  رد  نیمز ، بلق  تسوت و  ياه  تسد  رد  نامز ، ضبن  الوم !

.دوش یم  متخ  وت  روهظ  راهب  هب  هک  تسا  یغاب  هچوک  راظتنا ،

.ییاشگ یم  دیشروخ » هناخ  هب  يرد   » ییآ و یم  تقو  هچ  هک  میهار  هب  مشچ  .میاوت  قشع  يوک  نارظتنم  ام 

.مینافوت رفس  مه  نادرگرس ، ناکدصاق  نوچ  وت ، يوجو  تسج  رد  تسا  يرید  هک  بایرد  ار  تنارظتنم 

يدمحم سابع  /؟ هعمج مادک 

رـصع یلو  هب  هک  ار  ییاه  نابایخ  نیا  همه  .مسرپ  یم  ار  وت  دـنیآ ، یم  هک  ییاهداب  همه  زا  میوب ، یم  ار  تیادـص  هک  تساـه  لاـس 
.ما هدز  مدق  اهراب  دوش  یم  متخ 

هک نم  دوخ  لثم  تسرد  تسا ؛ هداتفا  رود  وت  زا  نابایخ  نیا  ردقچ  دنا ! هدش  ریپ  ردقچ  دـنا ، هدـش  اهنت  ردـقچ  نوران ، ياه  تخرد 
.مراد هلصاف  وت  اب  اه  نرق 
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خرس لگ 

ار مزور  بش و  دراد  هک  ار  یبرـس  توکـس  نیا  تسا ، شیپ  ياه  هعمج  همه  لثم  هک  ییاـه  هعمج  نیمه  زا  کـی  مادـک  مناد  یمن 
! تسکش یهاوخ  دنک ، یم  هفخ 

هب تسرد  موش ؛ ناوج  دهاوخ  یم  ملد  .ینک  میسقت  نایشآ  یب  هدنرپ  همه  نیا  نایم  ار  نامـسآ  یناوت  یم  هک  یتسه  ییادص  اهنت  وت 
.دروایب خرس  لگ  هتسد  هتسد  تیارب  ات  درک  مهاوخ  تسپ  تیارب  ار  مبلق  .دنهار  رد  هک  ییاهراهب  هزادنا 

منیشن یم  ملد  يور  هبور  نم  دراب ، یم  هک  ناراب  .یتشهب  ياه  هویم  همه  زا  رت  نیریش  .میوگب  رعـش  تیارب  هک  ما  هداد  لوق  مدوخ  هب 
.مییوگ یم  وت  ندیدن  مغ  زا  مه  اب  و 

اه سگرن 

! دنوش راشرس  وت  يوب  زا  هعمج  دنوش و  زبس  اه  میوقت  ات  دیایب  ناراب  هرابود  شاک 

میاـه باوخ  شوگ  رد  ار  تندـمآ  هعمج  زور  اـه ، سگرن  همه  شاـک  دنیـشنب ! ما  هناـش  رب  دوش و  رتوبک  هکت  هکت  تیادـص  شاـک 
! دنرابب منیگمغ  لد  يارب  دنوش و  کیدزن  نم  هب  اهربا  شاک  دننک ! همزمز 

.ییام زا  رتالاب  هچوک  دنچ  مناد  یمن 

! مدرک یم  تسپ  تیارب  ار  هتشونن  ياه  همان  نیمه  زا  یکی  دیاش  متشاد ، ار  وت  یناشن  شاک 

! منک قد  ییاهنت  زا  هکنآ  زا  شیپ  دنروایب ، میارب  ار  تیاهزاوآ  هک  يراپسب  اهداب  هب  شاک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / هبدن مادک 

.دنمورحم اه  ینادعمش  اه و  کخیم  يراج  ياوه  زا  هتسب  ياه  هرجنپ  هک  نانچ  دنمهف ؛ یمن  ارم  لاح  اه ، هلصاف  اهرود و 

ناراب نیمادـک  راظتنا  هب  دـیما  هچغاب  ياه  لگ  دـشاب و  هتخیوآ  اه  نامـسآ  نماد  زا  دـیاب  راهب ، نیمادـک  اـت  تنارظتنم ، ياـه  تسد 
.سردایرف نیرخآ  يا  .دناسر  دهاوخ  نم  هب  ار  وت  اه ، نابایخ  نیا  هچوک  نیمادک  مناد  یمن  .دنهد  رس  هثاغتسا »  » و هبدن » ، » يراهب
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ناتسغاب

! راظتنا روضح و  ياه  ناتسغاب  يایلیا  يا  راذگب ، تسد  میاه  هناش  رب 

.منزب دایرف  ار  وت  رت  کبس  هک  دیاش  راذگب ، تسد  میاه  هناش  رب 

مناکت یم  ردق  نآ  ار  نامسآ  دنلب  نهاریپ  متسیا و  یم  تفرگ ؛ دهاوخ  هبدن  يوب  زین  مرگید  هعمج  یـشاب ، هدماین  مه  هعمج  نیا  رگا 
.دوش هراتس  زا  رپ  میاه  تسد  ات 

دشاب داتـسرف ؛ مهاوخ  اه  هلـصاف  اه و  هوک  تمـس  هب  ار  میاه  تسد  تسـشن و  مهاوخ  هناخ  ناویا  يور  دسرب ، ارف  هک  هعمج  بورغ 
! منشور ياه  بش  هدنرپ  نیرخآ  يا  یتسرفب ، ام  يارب  ار  تیاه  یگنتلد  زا  يا  هعرج  هک 

(1) «. ٍتاء َکَّنِا  ُلوُقَی  ِیْبلَق  ُنامَّزلا َو  یَضَم  »

زبس میرح 

یم هعمج  هب  هک  نیا  ات  دـنور ، یم  دـنیآ و  یم  اهزور  .دـنرذگ  یم  نامز ، راطق  رب  راوس  اـه ، هتفه  اـهزور و  درذـگ و  یم  اـه  لاـس 
نآ دـنام و  دـهاوخ  شنت  رب  هک  زبس  هشیمه  نهاریپ  زا  غیرد  دـننک و  یم  نت  هب  هزات  نهاریپ  هک  تسا  لاس  نایلاس  اه ، هعمج  .دنـسر 

.تسا توکلم  زبس  میرح  رد  ندناوخ  زاوآ  ندنام و  شوخ  نامز  نامز ،

.مرظتنم سفن  سفن  ار  تندمآ  .دناوخ  مهاوخ  ار  وت 

.دنهد یم  ار  وت  يوب  اه ، نادیم  اه و  هرانم  هک  کیدزن  يا  هعمج  رد  ییآ ، یم  وت 

.ییآ یم  هک  مناد  یم  یلو  ...دیاش ؛ رگید و  هعمج  مه  دیاش  هعمج ؛ نیا  دیاش 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / دنا هداتفا  بیرغ  ام  ياه  هعمج 

یتقو

.تسا رگید  يزییاپ  میوقت ، راهب  یتسین ، وت  یتقو  .تسین  لیطعت  تبرغ  ناکد  اه ، هعمج  یتسین ،

.یتسه وت 

!؟ دباتب تهاگن  هزاجا  یب  باتفآ ، دوش  یم  رگم  .يا  هدش  فیرعت  دنهد ، یم  بیس  يوب  هک  ام  ياه  هظحل  همه  يارب  وت 
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یتماق تسار  رگا  تسین ؛ شیب  یغورد  راگزور ، .دنا  يدبا  ندش  هتسب  هب  موکحم  دنسانش ، یمن  ار  وت  هک  یـساسحا  یب  ياه  هرجنپ 
.دشابن وت 

تبرغ

فطل

اما همه  نیا  اب  .میـسر  یم  قایتشا  روش و  هب  دـهع ،»  » ياعد یناشفا  رکـش  اب  اه  حبـص  ام  تسه و  مادـم  وت  تیانع  .تسه  هراومه  وت 
.تسا قافتا  نآ  تمس  هب  ناشهاگن  دنا و  هداتفا  بیرغ  ام  ياه  هعمج 

نادامار نیرسن  / راهب هشیمه  لگ 

راشرس دولآرابغ ، ياه  هنیآ  ییایب ، وت  رگا  .دش  دهاوخ  زاب  قارـشا  هنارک  یب  تعـسو  يور  هب  هتـسب ، ياه  هرجنپ  مامت  ییایب ، وت  رگا 
.دوش یم  هفوکشرپ  ناماه ، لد  يزییاپ  لصفراچ  ییایب ، وت  رگا  .دنوش  یم  ناراب  تواخس  زا 

.دنک یم  تمودق  راثن  ار  شا  هتفهن  ياه  تورث  مامت  نیمز  ییایب ، وترگا 

رگا

.دنام یمن  خساپ  یب  یهاوخداد  چیه  يادص  دکچ و  یمن  اه  هنوگ  رب  یتبرغ  کشا  چیه  ییایب ، وت 

.دهد یمن  رس  هیوم  تقارف  مغ  زا  يا  هرجنح  چیه  دنکش و  یمن  ولگ  رد  یضغب  چیه  ییایب ، وترگا 

راهب هشیمه 

! قشع يالوم 

! رون هلسلس  هدنامزاب  نیرخآ  يا 

.میزیر یم  کشا  نماد  نماد  میشک و  یم  رس  هودنا  هعرج  هعرج  تمرگ ، سفن  یب  هک  ایب 

! راظتنا جنر و  اه  لاس  روآدای  تمان ، يا  ایب 

! راهب هشیمه  لگ  يا  راگدای ، نیرخآ  يا  ایب 

نابیبح هللا  حور  / ادخ مشچ 

« هقلخ یف  هللا  نیع  ای  کیلع  مالسلا  »

هرامش 91 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 118زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا یباجح  ار  ادخ  مشچ  رگم  شیاه و  هدیرفآ  نایم  رد  ییادخ  مشچ  هک  وت  رب  مالس 
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؟ درک ناهنپ  ادخ  مشچ  زا  ار  يزیچ  ناوت  یم  رگم 

ار ییاه  ناکم  هچ  هآ ، ...زین  وت  مشچ  زا  هک  میتشادـنپ  میدرک و  ناهنپ  مدرم  مشچ  زا  ار  اه  یتشز  هچ  نام ، هناکدوک  تالایخ  اـب  هآ ،
! ...هکنآ زا  لفاغ  میداد ؛ تیاضر  هانگ  یگدولآ  هب  میتفای و  ریغ  هاگن  زا  رود  هب  تولخ و 

مه هّللا  تریغ  وت  رخآ  يزوس ؟ یم  ینیب و  یم  ار  متـس  یگدولآ و  یهایـس و  همه  نیا  تسا  نرق  دنچ  موش ؛ تیاه  مشچ  يادـف  هآ !
نامـشچ نآ  اب  هانگو ، یتلادـع  یب  متـس و  همه  نیا  دود  هک  ياو  .تسا  همان  خرـس  تنامـشچ  دـنا  هتفگ  ارچ  ممهف  یم  لاح  .یتسه 

! درک هچ  تا  ینامسآ 

! ناجاقآ

وت رگم  لال  منابز  هن ! اما  ...نزب  یلایخ  یب  هب  ار  دوخ  ام  نوچ  یمد  اجک ؟ ات  رخآ  ار ؛ تا  هتسخ  نامشچ  دنبب  يا  هظحل  ناجاقآ ! دنبب 
؟ ییام لثم 

یم ناهنپ  مه  لامعا  بتاک  ناگتـشرف  یتح  همه ، مشچ  زا  ار  شناگدنب  یخرب  ناهانگ  ادخ  مدوب  هدینـش  طقف  .میوگب  هچ  مناد  یمن 
شخبب .دنازوس  یم  ار  تلد  ردقچ  تناتـسود ، ام  هانگ  ندید  هک  مناد  یم  هآ ، .ییوا  مشچ  دوخ  هک  وت  هچ ؟ وت  مشچ  زا  یلو  دـنک ،

.شخبب ناجاقآ !

يویدخ الهش  / اه هتسدلگ 

کمـشچ ياه  غارچ  نآ  اب  وت ، يابیز  هاگن  هب  هک  ینابایخ  هب  دـنا ؛ هدز  نابایخ  هب  هشیمه  زا  رترارق  یب  یلد  اب  هنهرب ، هدایپ و  ییاپ  اـب 
.دوش یم  یهتنم  تدبنگ  رود  نز 

ردقچ ام  راظتنا و  هب  يا  هداتسیا  اج  نیمه  وت  .یـشک  یم  ار  نامندمآ  راظتنا  هشیمه  هک  تسادیپ  تیاه  هتـسدلگ  یبآ  ياه  مشچ  زا 
 . میا هتشاذگ  رظتنم  ار  وت 

یشومارف

یم هاگنابرق  هب  ناج  تباکر ، ياپ  مینک و  یم  دوخ  مشچ  ياـیتوت  ار  تیاـپ  كاـخ  ییاـیب ، رگا  میا : هداد  هدـعو  ناـمدوخ  هب  هشیمه 
...و میرب 
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ار تندـمآ  ياه  هار  مینز ، یم  دایرف  هراومه  ار  تا  یهار  هب  مشچ  هک  اـم  نیمه  میدرک ، شومارف  كاـپ  یـشومارف ! تسا و  دازیمدآ 
.میا هتسب  شیوخ ، تلاهج  اب  یکی ، یکی 

روپ نامیلس  همطاف  / راظتنا تشهب 

زیگنا لد  تشونرـس  ناغمرا  تیاه ، تسد  یگنادواج و  دـیون  تیاهدـنخبل ، .هفوکـش  راهبزا و  ینادـمچ  اـب  یـسر ؛ یم  هک  مناد  یم 
.تسا ناهج 

؟ دسر یم  تهار  هب  مشچ  هدرک  ضغب  ياه  هرجنپ  شوگ  هب  تیاه ، ماگ  نینط  تمس ، مادک  زا  وگب 

هعمج بورغ 

.مشیوخ ندوبن  ساره  رد  اما  نم  تسا ، یمتح  تندمآ  دنچره 

! دناسرب متبرغ  هب  ار  تیاه  سفن  رطع  میسن ، شاک 

زاب دیآرد  ناوت  هتسخ  لد  رد  هک  رد آ  »

زاب دیآرد  ناور  هدرم  نترد  هک  ایب 

تسبرد نانچ  نم  مشچ  وت  تقرف  هک  ایب 

«. زاب دیاشگ  رگم  تلاصو  باب  حتف  هک 

يردیح ارهز  همطاف  / روضح ياه  هژاو 

نیسای لآ  یلع  مالس 

.دنزیر یم  کشا  مارآ  مارآ  دننز و  یم  وسوس  تندمآ ، هار  هب  هک  ییاه  هراتس  مامت  هب  مزود  یم  مشچ  زاب  میوگ و  یم  مالس  ار  وت 

ياه هچوک  نیا  رون ، یب  ياـه  یگنتلد  نیا  روضح ، یب  ياـه  هعمج  نیا  وت ، یب  ياـه  هظحل  اـه و  هژاو  نیا  درـس ، دـنبیرغ و  ردـقچ 
! دولآ هم  راظتنا  نیا  سای و  رطع  زا  ولمم 

***
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دیما حبص و 

نم دراب و  یم  ناراـب  .مرگن  یم  وت  یب  ياـهراهب  ماـمت  هب  لاـصو ، رطع  زا  زیربل  متـسیا و  یم  قشع  هداـج  راـنک  مزیخ ؛ یمرب  میاـقآ !
.مناوخ یم  قشع  زامن  تعکر  ود  مراظتنا ، بارحم  رد  .میاشگ  یم  زاین  هداجس  .منز  یم  دنویپ  ناراب  هاگن  یلالز  هب  ار  میاه  کشا 

! یشاب هدرک  روبع  نآ  زا  دیاش  هک  ییاه  هار  مامت  هب  اه ، هچوک  مامت  هب  منک  یم  مالس 

ار نامـسآ  يا ، هظحل  ره  سپ  زا  هناقـشاع  دننک و  یم  مالـس  دـیما  حبـص و  هب  قشاع ، رظتنم و  هک  ییاه  هعمج  مامت  يارب  میرگ  یم 
.وت یب  ياه  هظحل  مامت  يارب  میرگ  یم  .دبایرد  ار  ناش  ینافوت  شمارآ  یتوکلم ، ییادن  ات  دنشک  یم  كرس 

نادامار نیرسن  / زبس تونق 

دشاب وت  يارب  طقف  نم  لد  هک  دنک  ادخ 

دشاب وت  ياج  هشیمه  مبلق  هبلک  نورد 

درب اه  هنیآ  غاب  هب  تهاگن  میسن  ارم 

دشاب وت  ياوه  رد  هک  یقشع  رتوبک  اشوخ 

دمآرد سامتلا  هب  مزامن  زبس  تونق 

دشاب وت  ياعد  زا  يریخ  ارم  هک  دوش  یم  هچ 

ار شلد  يوزرآ  سیلبا  درب  یم  روگ  هب 

دشاب وت  ياه  هناش  هب  متسد  هیکت  هک  رگا 

تسین لد  تمرح  يارب  یمیرح  راید ، نیا  رد 

دشاب وت  يارس  ات  شاب  ملد  میرح  ایب 

مشورفن سک  چیه  هب  ار  ملد  هک  دنک  ادخ 

دشاب وت  يارب  طقف  نم  لد  هک  دنک  ادخ 

ص:90
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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